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brasil acolhe 
governadora-geral do canada 

Discurso do Presldente Jose Sarney, por ocasiio do 
banquete oferecido a Senhora Governadora-geral do 
Canad,, Jeanne Sauve, em 16 de fevereiro de1989 

0 Governo e o povo brasileiros recebem, 
honrados, a visita de Vossa Excel~ncia e de sua 
importante comitiva. 

Multo apreciei a oportunidade de dialogar com 
Vossa Excel~ncia e de trocar ideias sobre temas 
bilaterais e multilaterais de nosso comum 
interesse. 

Atraves do dialogo aberto, franco e cordial que 
sempre caracterizou as relac;oos entre o Brasil 
e o Canada, creio que poderemos traduzir em 
fatos concretos e de mutuo benetrcio os 
elevados prop6sitos de cooperac;ao que 
animam nossos dois pafses. 

Temos multo em comum: as dimensoes 
continentals, a diversidade geografica, as 
multiplas contribuic;oes culturais que 
enriquecem nossas sociedades. 

Somos nac;oes jovens, com economias em 
expansao e partilhamos de uma concepc;iio 
democratica e pluralists da conviv~ncia 
internacional. 

Encaramos o futuro com otimismo e conf~anc;a, 
conscientes dos papeis que nos cabe 
desempenhar no cenario mundial. 

Queremos participar decididamente da 
constru~o de uma sociedade internacional 
mais justa, em que os frutos do progresso se 
repartam harmoniosamente entre os povos. 

Vivemos epoca de mudanc;as profundas. 

Os passos acelerados da ci~ncia abrem 
condic;oes de progresso e bem-estar 
inirnaginaveis h8 poucos anos. 

Transformac;oes fundamentals ocorrem 
tambem no cenario polftico. 

0 renovado dialogo entre as duas 
superpot~ncias e a revaloriza~o das instancias 
multilaterais permitem descortinar pos
sibilidades de soluc;ao para inumeros 
problemas internacionais. Abrem-se oportu
nidades reais, capazes de conduzir a uma 
ordem internacional efetivamente voltada para 
a paz, o desenvolvimento e a coopera~o. 

0 Brasil, na medida de suas possibilidades, esta 
preparado e decidido a participar deste 
processo. 

Para tanto, estamos empreendendo vigorosos 
ajustes em nossa economia, modernizando os 
mecanismos de gestao, estimulando sensi
velmente a livre iniciativa e procurando limitar a 
inger~ncia do Estado aos nfveis essenciais. 

A retomada dodesenvolvimento acelerado, que 
caracterizou nas ultimas decadas a economia 
brasileira, se tornara possfvel mediante a 
liberac;ao dos impulsos criativos e em
preendedores da sociedade. 

Estamos igualmente conduzindo, com firmeza 
e determlna~o. o processo de consolida~o e 
aperfeic;oamento das instituic;oos democraticas 
em nosso pafs. Buscamos crlar, com o 
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desenvolvimento econom1co e institucional, 
condic;6es de vida mais justas para a sociedade 
brasileira, reduzindo as desigualdades socials 
e regionais. 

Fizemos uma opc;ao irrenunciavel pela 
democracia. 

Digo sempre que liberdade economica e 
democracia sao duas faces da mesma moeda. 
Uma depende da outra e ambas se reforc;am 
mutuamente. Nosso compromisso nesse 
sentido e firme e encontra rafzes profundas na 
sociedade brasileira. 

0 Brasil que Vossa Excelemcia honra hoje com 
sua visita e urn pals renovado, democratico e 
confiante no futuro. Urn pars amadurecido, que 
se projeta no cenario das nac;6es com urn perfil 
proprio, com interesses e responsabilidades 
definidas e que nao deixara de se fazer ouvir em 
todos os foros onde se debatem as grandes 
quest6es da agenda internacional. 

Entre estas quest6es, sobressai o desequilfbrio 
crescenta entre parses cada vez mais afluentes 
e poderosos e parses que infelizmente ainda se 
caracterizam por carencias fundamentals. A 
persistencia desse estado de coisas 
profundamente injusto gera tens6es, afeta a 
paz e a seguranc;a e compromete o futuro da 
cooperac;ao internacional. 

A situac;ao de empobrecimento da America 
Latina durante a ultima decada traz urn alerta, 
que nao pode passar despercebido. 

Os numeros sao de uma eloqOencia preo
cupante. 

0 produto interno "per capita" da regiao esta 
estancado no mesmo nfvel de dez anos atras. 
0 fossa entre a renda "per capita" dos parses 
latino-americanos e a dos parses 
industrializados aumentou mais de urn terc;o no 
mesmo perfodo. 

0 fardo da~:Hvida externa debilita a economia e 
constrange a capacidade regional para 
aumentar investimentos produtivos, assim 
como para ampliar importac;6es. Em 1988, de 
acordo com os (Jitimos dados da ONU, a 
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transferencia de recursos da America Latina 
para pagamento da dfvida aumentou 70% em 
relac;ao a 1987. As transferencias somaram 
US$29 bilh6es, ou seja, 24% da receita obtida 
com as exportac;6es dos pafses da regiao. 
Paralelamente, ingressaram na America Latina, 
a titulo de credito e investimentos, nao mais do 
que US$4 bilh6es. 

Nos ultimos sete anos, o total de recursos 
transferidos pela regiao chegou a US$180 
bilh6es. 

Trata-se de uma inversao il6gica e despro
positada dos fluxos de capitals. Os rna is pobres 
passaram a financiar os mais ricos. lsto e abso
lutamente inadmissfvel e nao pode perdurar. 

Nossos pafses nao aceitam serem trans
formados indefinidamente em exportadores de 
capital. 

0 Canada, na sua qualidade de membra do 
Grupo dos Sete, tern dado uma contribuic;ao 
valiosa para o encaminhamento de uma 
soluc;ao justa e duradoura para esta 
angustiante questao. Devo registrar com 
satisfac;ao e reconhecimento que o Canada 
manteve as suas linhas de credito abertas para 
o Brasil mesmo no perfodo em que fomos 
levados a suspender os pagamentos. 

Sei, portanto, que podemos contar com uma 
atuac;ao canadense sempre solid aria e cada vez 
mais decisiva para que se logrem resultados 
praticos para este problema inques
tionavelmente politico e economico, que e a 
dfvida externa do Terceiro Mundo. Confio em 
que a proposta recentemente aprovada pelo 
"Grupo dos Oito" venha a merecer 
considerac;ao urgente e favoravel por parte dos 
parses credores e possa efetivamente 
constituir-se em base para uma ampla 
negociac;ao internacional. 

Se singularize a questao da dfvida externa e 
porque estou persuadido de que de sua 
soluc;ao depende na verdade o futuro da 
cooperac;ao internacional. Este mundo 
transformado que hoje vislumbramos 
permanecera uma utopia, uma visao 
inalcanttavel, enquanto subsistirem as 
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deslgualdades fundamentals de que a questao 
da dMda externa e emblernatlca. 

A tarefa e, pols, urgente e lnadl8vel. Devemos 
dedlcar-lhe os nossos melhores esforQOS e a 
nossa lmaglna~o criadora. 0 Brasl nio faltara 
a este debate, como nio deixou jamals em sua 
hlst6rla de partlclpar do encamlnhamento das 
grandes questees lnternaclonals. Com esplrlto 
aberto, construtlvo e concUiador; mas com 
flrmeza nos pr6posltos e perslstAncla na a~o. 

Senhora Governadora-geral, 

Nossos pafses sempre demonstraram 
disposi~o para o dl8logo e a negocla~o. 0 
Brasil e o Canada souberam construlr urn 
relaclonamento que nao heslto em quallflcar de 
exemplar. Jamals tlvemos problemas que nio 
pudessem ser resolvldos harmonlosamente. 

Trabalhamos juntos tambem nos foros 
multllaterals, onde nos aproxlmam os 
lnteresses da paz e do desenvolvlmento. 

Temos pela frente multos dasaflos a veneer, 
multo a reallzar para elevar o relaclonamento 
brasllelro-canadense ao nfvel de suas 
potenclalldades, e aprlmorar nossa coope
ra~ao nos varlados setores em que vem 
hlstorlcamente se desenvolvendo. 

Exlstem multas perspectivas de lncrementar o 
nosso comerclo bilateral, cujos nrvels sao alnda 

proporclonalmente modestos. Ha todo urn 
unlversode possibilidades a explorar no terreno 
de coopera<;ao clentfflca e tecnlca. Sao 
anlmadoras as perspectivas de comple
menta~o de nossas economlas. Temos multo 
a dar e a aprender urn com o outro. E questao 
de estlmular os segmentos dlnAmlcos de 
nossas socledades e de ldentlflcar as 
oportunldades de trabalho. Nao hallmltes para 
o que podemos fazer juntos. 

As portas do Brasil, Senhora Governadora
geral, estao abertas, como sempre estlveram, 
para o Canada. 

Estou seguro de que as conversa<;oes 
ensejadas pela vlslta de Vossa Excel~ncla em 
multo contribulrao para dinamlzar ainda mais as 
nossas rela<;oes em beneffcio de nossos 
respectlvos povos. 

Senhora Govemadora-geral, 

E, pols, com multo prazer que reltero a Vossa 
Excel6ncla nossas mals calorosas boas-vlndas 
e nossos votos de feliz e proveltosa estada no 
Brasil. 

Convldotodos os presentes a erguerem as suas 
taQSS a saUde de Sua Excel6ncla a Senhora 
Governadora-geral Jeanne Sauve, a pros
perldade do povo canadense e a sempre 
crescenta amizade entre os nossos dols pafses. 
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paramaribo recebe 

o presidente sarney 

Palavras de saudac;ao do Presidente Jose Sarney, 
em sua chegada ao Aeroporto de Zanderij, no 
Suriname, em 2 de marc;o de 1989 

Senhor Presidente, 

Sejam minhas primeiras palavras para agra
decer a Vossa Excel€mcia em meu nome, no de 
minha mulher e de toda a comitiva brasileira a 
generosa acolhida com que nos distingue. 

Trago a Vossa Excelfmcia as nossas sauda
~oes, que sao as sauda~oes de todo o povo 
brasileiro. Antecipo com grande prazer as con
versa~oes que manterei com Vossa Excelencia. 

Esta visita tern urn significado hist6rico: pela 
primeira vez urn Chefe de Estado do Brasil vern 
a este pals-irmao. Simboliza ao mesmo tempo 
a crescenta afirma~ao dos la~os de amizade e 
coopera~ao estabelecidos entre os nossos 
parses desde a independencia do Suriname. 

Temos muito em comum: o componente 
etnico, a natureza amazonica, o ideal de 
democracia que nos inspira e que estao nossos 
dois Governos firmemente empenhados em 
preservar e consolidar . 

Venho ao Suriname com o esprrito aberto para 
o dialogo construtivo. Durante nossas 
conversa~oes, trataremos de temas da 
atualidade mundial, regional e, especialmente, 
da intensifica~ao dos nossos la~os de 
coopera~ao. Nossa agenda e ampla e 
substanciosa. 

Animados pelo esprrito de entendimento que 
preside nossas rela~oes, estou seguro de que 

chegaremos a resultados proveitosos, em 
benetrcio de nossos dois parses. 

Tenha certeza de que encontrara em mime nos 
membros de minha comitiva interlocutores 
dispostos a trabalhar com determina~ao em 
prol de nossos objetivos comuns. 

Disurso pronunciado pelo Presidente Jose 
Sarney na CerimOnia da Assinatura de atos, em 
2 de marc;o de 1989 

Senhor Presidente, 

Os Atos que acabamos de firmar constituem urn 
marco no processo de aproxima~o entre dois 
parses. Refor~am e estreitam a ampla teia de 
interesses mutuos, que vinculam brasileiros e 
surinamenses, abrindo oportunidades para o 
crescenta desenvolvimento de nossa 
coopera~o. 

E, pois, com grande satisfa~ao que presido, 
juntamente com Vossa Excelencia, esta ceri
monia, que simboliza o alto grau de enten
dimento existente entre o Brasil e o Suriname. 

0 Brasil orienta-se em sua atua~o externa 
pelos ideais da paz, do universalismo, do 
desenvolvimento e da coopera~o. Atem-se, 
invariavelmente, aos princlpios basicos do 
direito internacional, como a nao-ingerencia em 
assuntos internos de outros parses, a auto
determina~o dos povos, a igualdade soberana 
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entre os Estados, a solu<;ao pacifica das 
controversias. 

Atribufmos importancia fundamental a dimen
sao latina-americana e caribenha de nossa 
polftica externa, ao aprimoramento constante 
das rela<;oes com nossos vizinhos. A integra<;ao 
regional e, no Brasil, mandamento consagrado 
na Constitui<;ao promulgada em outubro ultimo. 

Os Atos que assinamos hoje inserem-se no 
quadro maior da coopera<;ao para o 
desenvolvimento regional. Respondem a 
objetivos de polftica externa muito caros a 
nossos dois pafses. Simbolizam o muito que 
podemos empreender em conjunto. 

Vao ao encontro, estou seguro, do firme 
pr6posito de Vossa Excelencia e do povo do 
Suriname de estimular a permanente 
aproxima<;ao com a comunidade de na<;oes 
latino-americanas e, em especial, com os 
pafses limftrofes. 

Espelham a vontade inabalavel de nossos dois 
Governos, ratificada agora em seus mais 
elevados nfveis de decisao, de juntos 
percorrermos o caminho para a prosperidade. 

E na coopera<;ao bilateral que esta a alternativa 
para a supera<;ao dos imensos obstaculos ao 
desenvolvimento que nos impoe a conjuntura 
economica internacional. 

Comprovamos aqui que a insuficiencia de 
recursos nao nos cerceia a imagina<;ao, nem 
nos tolhe a iniciativa. Tampouco nos condena 
ao imobilismo, a ina<;ao. 

Ao contrario. Estamos estabelecendo 
mecanismos criativos, eficazes, que balizarao 
e, estou certo, serao fundamentais para 
dinamizar o relacionamento bilateral, em suas 
vertentes mais promissoras. Estamos fixando 
os parametres que nos permitirao construir 
juntos nosso futuro. 

0 Comunicado Conjunto, o "Programa de 
Trabalho de Paramaribo", bern como os demais 
atos que acabamos de celebrar atestam o alto 
grau de coincidencia que existe entre nossos 
Governos. 
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Dao forma e substancia a nossa vontade 
polftica comum de promover a coopera<;ao 
bilateral, que sempre norteou o relacionamento 
entre nossos dois pafses, desde a 
independencia do Suriname. Revelam que sao 
amplas e promissoras as areas de conver
gencia. 

0 "Programa de Trabalho de Pararamaribo" 
estabelece as linhas-mestras da atua<;ao 
conjunta, de forma sucinta, mas abrangente e 
flexfvel. E fruto de analise meticulosa pelos 
6rgaos internes de nossos dois Governos. 
Reflete, de modo realista, o potencial de 
coopera<;ao existente. 

Acolhe, tambem, a decisao que tomamos de 
promover e estimular o dialogo politico entre 
nossos pafses, atraves da realiza<;ao de 
encontros regulares, em diversos nfveis. 
Trata-se, af, do estabelecimento de urn foro 
privilegiado, agil, para 0 rapido encaminha
mento dos assuntos de interesse mutuo. 

0 "Programa" lista, com detalhes, possibi
lidades de atua<;ao conjunta em mais de uma 
dezena de areas do relacionamento bilateral. 
Estao contempladas iniciativas em setores que 
vao desde o comercio, a economia e as fi
nan<;as ate a coopera<;ao cientffica e tecno-
16gica, passando pelas telecomunica<;oes, a 
cultura e o combate ao trafico de narc6ticos. 

Nesse mesmo contexte, reafirmamos a 
especial importancia que atribufmos ao Tratado 
de Coopera<;ao Amazonica, nao s6 como 
instrumento utilfssimo de integra<;ao regional, 
mas tambem como vetor da coopera<;ao 
bilateral. Reafirmamos a possibilidade de 
implementar o intercambio entre institui<;oes 
nacionais especializadas de pesquisas sobre 
temas vinculados a Amazonia. 

Senhor Presidente, 

As conversa<;oes que mantivemos foram 
extremamente positivas. Ressaltaram a 
convergencia de percep<;ao sobre as mais 
importantes questoes da atualidade regional e 
internacional. Deixaram-me a certeza de que 
muito tern nossos pafses em comum. De que 
inumeras sao as possibilidades a explorar. 
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Ao retornar ao meu Pafs, quero deixar com 
Vossa Excelencia a certeza de que o Governo 
brasileiro tara o que estiver ao seu alcance em 
prol do adensamento das relac;;aes com o 
Suriname. leva comigo a convicc;;8o de que 
teremos fortalecido, nesta etapa, os lac;;os da 
cooperac;;ao bilateral. Atraves do trabalho 
conjunto, daremos expressao concreta ao 
aprec;;o e a amizade que existem entre nossos 
povos. Esteja Vossa Excelencia seguro de que 
encontrara no Governo brasil eire interlocutores 
permanentemente voltados para a implemen
tac;;ao e o aprofundamento dos entendimentos 
a que chegamos nos atos hoje assinados. 

Palavras do Presidente Jose Sarney, por 
ocasiao do recebimento da condecoraCiao 
"Gran Colar da Ordem da Estrela Amarela", em 
2 de marCio de 1989 

Senhor Presidente, 

Desejo expressar a Vossa Excelencia e, par seu 
intermooio, ao Governo e ao povo-irmao do 
Suriname, meu mais profunda agradecimento 
par esta homenagem. 

Portarei sempre com orgulho a insfgnia que 
acabo de receber. Sei que simboliza todo o rico 
patrimonio de amizade, entendimento e 
cooperac;;8o que tern acumulado brasileiros e 
surinamenses. E sobretudo um gesto de 
carinho do povo generoso desta terra, 
extensive a todos as meus compatriotas. 

Simboliza tambem o compromisso de dais 
pafses que tanto tern em comum de nao 
esmorecer na luta solidaria pela prosperidade. 

Nossos Governos tern na integrac;;ao regional 
uma de suas mais caras bandeiras. Sabemos 
que s6 unidos em nossos esforc;;os supe
raremos as imensos desafios do desen
volvimento. 

A distinc;;ao que, honrado e emocionado, 
recebo das maos de Vossa Excelencia 
representa, para mim, valioso estfmulo. Indica 
que estavamos no caminho certo, brasileiros e 
surinamenses, quando adotamos a opc;;ao 
irrenunciavel pela cooperac;;ao. 

Palavras do Presidente Jose Sarney na 
Abertura da Reuniao de Trabalho com o 
Presidente do Suriname, em 2 de marCio de 
1989 

Senhor Presidente, 

Temos diante de n6s uma ampla agenda de 
conversac;;oes. Trataremos de temas relevantes 
da atualidade internacional e regional, de 
interesse direto para nossos dais pafses. 

Passaremos em revista o desenvolvimento da 
cooperac;;ao entre Brasil e Suriname. Verifi
caremos que muito tern sido feito no perfodo 
relativamente curta em que mantemos relac;;oes 
como duas nac;;oes soberanas, o que e, para 
mim, motive de especial satisfac;;ao. 

Estou seguro de que nossas conversac;;oes des
ta tarde abrirao novas perspectivas para o 
esforc;;o conjunto que estamos dispostos a 
empreender. 

0 Brasil atravessa um perfodo de dificuldades 
economicas que exige o maximo de nossa 
imaginac;;ao e de nossos esforc;;os. Os recursos 
financeiros sao limitados. 

Mas permanecemos confiantes no futuro; em 
nossa capacidade de superar os problemas. 
Tenho certeza de que tambem e prosperidade 
o futuro da nac;;ao suirinamense. E, dentro de 
nossas possibilidades, nao pouparemos esfor
c;;os para que possamos trilhar juntos o caminho 
do progresso. 

Podemos partilhar experiencias em culturas 
agrfcolas adaptadas as condic;;oes climaticas 
do Suriname; contribuir para a erradicac;;8o de 
pragas e doenc;;as que afetam a produc;;ao 
agropecuaria. 

Queremos continuar o trabalho conjunto na 
area de endemias tropicais; colaborar na for
mac;;ao profissional, importante para 0 exito de 
qualquer plano de desenvolvimento. Pretende
mos fazer um levantamento adequado das pos
sibilidades de cooperac;;ao no setor energetico. 

Podemos atuar juntos no campo da elaborac;;ao 
de pianos e projetos de desenvolvimento. 
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Reitero a disposi<;ao brasileira de enviar a 
Paramaribo, em curta prazo, missao tecnica 
para realizar os cantatas iniciais e definir os 
campos em que essa cooperac;ao podera ser 
prestada. 

A cooperac;ao bilateral e regional na area 
amaz6nica e outre tema de imensa relevancia 
que consta de nossa agenda. E uma regia a que 
compartilhamos; e nossa a responsabilidade 
par seu desenvolvimento racional, pela 
preservac;ao do patrim6nio que nos pertence. 

Senhor Presidente, 

Temos trabalho arduo - mas, estou certo, 
gratificante - a realizar. Temos, tambem, o 
futuro adiante de n6s. E, em nossas maos, a 
possibilidade de torna-lo mais promissor. 

Discurso do Presidente Jose Sarney em sua 
visita a Assembleia Nacional do Suriname, em 
2 de marc;o de 1989 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional, 

Senhores Membros da Assembleia Nacional, 

Muito agradec;o as palavras de Vossa 
Excelencia. 

Sinto-me feliz e honrado par esta oportunidade 
de me dirigir aos ilustres representantes do 
povo do Suriname. 

Em 1956 assumia eu, pela primeira vez, uma ca
deira no Congresso Nacional. Desde entao, s6 
em duas ocasioes afastei-me do exercfcio da 
atividade parlamentar - quando eleito para go
vernar meu Estado natal e, nestes l.lltimos qua
tro anos, como Chefe do Executive brasileiro. 

Sou parlamentar par vocac;ao. Ao Legislative 
dediquei grande parte de minha vida publica. 
Foi minha melhor escola. E onde estao minhas 
rafzes. 

Minha presenc;a nesta Casa constitui opor
tunidade propfcia para partilhar com Vossas 
Excelencias a rica experiencia democratica que 
vive o Suriname. 
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A consolidac;ao da democracia pressupoe a 
aceitac;ao do pluralismo e a busca do consenso 
Exige paciencia, humildade, tolerancia, mas 
tambem determinac;ao, na procura incessante 
de equilfbrios que sao tenues, na composic;ao 
de interesses quase sempre conflitantes, na 
superac;ao diaria de divergencias. 

Os resultados tem sido compensadores. Ha 
pouco menos de do is anos, em 30 de setembro 
de 1987, a nac;ao surinamesa, irmanada em 
torno de um projeto comum, referendava a 
Constituic;ao da Republica. 

Estavam assentados os pilares do Estado 
democratico. 0 regime pluralista e repre
sentative forneceu o embasamento politico 
para que o pafs voltasse seus esforc;os para a 
conquista do desenvolvimento econ6mico e do 
bem-estar social. 

0 processo de transic;ao, que a Hist6ria mostra 
ser freqUentemente traumatico, transcorreu em 
paz no Suriname, o que s6 engrandece e 
dignifica o povo deste pals. 

Senhor Presidente, 

Senhores Membros da Assembleia Nacional, 

Trago-lhes a mensagem fraterna de apoio e de 
admirac;ao do povo brasileiro, pela valiosa lic;ao 
de !uta da gente e do Governo deste pafs, em 
pro! da liberdade, dos val ores democraticos, da 
plena inserc;ao do Suriname na comunidade 
internacional, como pafs sul-americano, como 
parte da famnia de nac;oes latino-americanas. 

A Constituic;ao brasileira, promulgada em 
outubro ultimo, reflete a firme determinac;ao dos 
brasileiros de realizar, pela pratica da demo
cracia, a grande aspirac;ao nacional de cons
truc;ao de uma sociedade igualitaria, cada vez 
mais justa, livre, pluralista e fraterna, em fntima 
comunhao com seus vizinhos. 

Nessa Constituic;ao consagra, como um dos 
objetivos fundamentais da polftica externa do 
Brasil, a integrac;ao latina-americana. 
Acreditamos que o desenvolvimento 
econ6mico e social s6 podera ser plenamente 
atingido pelos pafses da regiao, se unirmos 
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nossas vontades, se somarmos nossos 
esfor<;os. 

0 caminho da prosperidade tern de ser trilhado 
em conjunto. Na integrac;Bo regional esta a 
alternativa para superac;ao das imensas 
dificuldades que nos sao impostas pela 
conjuntura economica internacional. 

Ao fortalecermos nossa cooperac;Bo bilateral, 
estaremos dando urn grande passo na direc;ao 
da integrac;Bo latina-americana. 

Minha visita ao Suriname tern justamente esse 
objetivo: o de impulsionar o nosso rela
cionamento, buscando eleva-lo a patamares 
cada vez mais condizentes com as suas 
potencialidades. 

Multiples sao os elementos comuns a nossos 
dois parses, que fornecem alicerces s61idos 
para o estabelecimento de uma cooperac;ao 
proffcua e duradoura. Prezamos as instituic;6es 
democraticas que conquistamos; queremos 
crescer em paz e com estabilidade; defende
mos a solidariedade continental e latina
americana, assim como os princfpios da boa
vizinhanc;a; partilhamos vis6es convergentes 
sobre grandes temas da atualidade interna
cional; temos, na integrac;ao, urn de nossos 
objetivos prioritarios. 

Temos sabido identificar, num trabalho 
persistente, formas eficazes de nos auxiliarmos 
mutuamente. De progredirmos juntos. 

Com imaginac;ao e realismo seguiremos 
aperfeic;oando novas modalidades de 
cooperac;ao. Encontraremos os meios de 
superar as limitac;oes que nos imp6em o 
protecionismo dos parceiros comerciais mais 
fortes, o tratamento inrquo da questao da divida 
externa, as tentativas de monop61io do 
conhecimento cientffico e tecnol6gico. 

Espero com minha visita contribuir para dar 
dimensao nova, mais abrangente e profunda, 
ao processo de entendimento entre nossos 
parses. Vamos intensificar nosso dialogo 
politico e ampliar o conhecimento de nossas 
realidades. 

Sao notaveis as semelhanc;as etnicas de nossa 
gente. Nossas rafzes africanas, amerfndias, 
europeias entrelac;am-se com as imigrac;6es do 
Oriente, fazendo da pluralidade de rac;as mais 
urn ponto de identificac;ao. 

Enfrentamos, em conjunto, o desafio dos 
grandes espac;os amazonicos, o qual exige a 
intensificac;ao da cooperac;ao mutua e regional. 
Esforc;amo-nos por ampliar o acervo de 
tecnologias pr6prias, mediante o intercambio e 
a cooperac;ao. Nossa realidade geografica 
estimula o livre fluxo de informac;6es sobre 
tecnologias que dificilmente estarao 
disponfveis em outros climas, em outros 
quadrantes. 

Pouco a pouco, estabelecemos vfnculos 
culturais que farao florescer iniciativas comuns, 
certamente enriquecedoras em meio a nossa 
diversidade lingOfstica, de costumes, de 
formac;ao. 

Senhores Membros da Assembleia Nacional, 

Fiel aos princfpios da nao-ingerencia em 
assuntos internes de outros paises, da 
autodeterminac;ao dos povos, da soluc;ao 
pacifica das controversias, o Brasil tern, no 
relacionamento com os paises do Continente, 
uma das mais altas prioridades de sua politica 
externa. 

E nossa permanente preocupac;ao formular 
linhas de atuac;ao que sejam positivas para o 
Brasil e para cada urn de nossos vizinhos. 
Somos, portanto, sensfveis as dificuldades 
polfticas e economicas por que tern passado o 
Suriname e estamos firmemente imbuidos da 
vontadede examinar, em conjunto, as melhores 
formas de cooperac;ao. Vamos projetar urn 
futuro comum, com a estabilidade que todos 
desejamos e a que tern direito nossos povos. 

A clareza e a nitidez desse processo de 
cooperac;Bo sao fruto do dialogo aberto, franco, 
que passa pelo Executive, e tern suas bases 
bern assentadas nos Poderes Legislativos de 
cada urn de nossos paises. A fon;:a e a 
legitimidade da cooperac;ao bilateral, do 
estreitamento de nossos vfnculos decorrem 
justamente deste debate publico, dos contatos 
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entre nossos Governos, nossos legisladores, 
nossa gente. 

Na visita que ora fac;o a esta Casa, cumpro o 
alto e honroso dever de homenagear o povo 
surinamense, aqui representado por Vossas 
Excelencias, selando, dessa forma, as rarzes 
duradouras de nossa amizade. 

Ao renovar-lhes, pois, a homenagem do povo e 
do Governo do Brasil, trago-lhes tambem os 
nossos votos pela crescente paz e 
prosperidade do Suriname. 

Palavras do Presidente Jose Sarney, por 
ocasiio da imposi«iio da Ordem Nacional do 
Cruzeiro do Sui, no grau de Grande Colar, ao 
Presidente do Suriname, em 2 mar«io de 1989 

Senhor Presidente, 

E para mim motivo de profunda satisfac;ao agra
ciar Vossa Excelencia com a Ordem Nacional 
do Cruzeiro do Sui, no grau de Grande Colar. 

A Ordem do Cruzeiro do Sui tern suas origens 
hist6ricas no infcio do seculo XIX. Em 1932 foi 
restabelecida na Republica, para galardoar 
aqueles que se houvessem tornado mere
cedores da gratidao do Governo brasileiro. 

Simboliza o aprec;o de todo urn povo. 

Com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, em 
seu grau mais elevado, o Governo e o povo de 
meu pals prestam sua mais cara e profunda 
homenagem ao Estadista insigne, a quem os 
surinamenses delegaram a alta missao de 
conduzir os destinos do pals, neste perlodo de 
consolidac;ao das instituic;oes democraticas. 

A distinc;ao que tenho a honra de conferir aVos
sa Excelencia e tam bern urn tributo de respeito 
e admira<;ao de meus compatriotas ao nobre 
povo-irmao do Suriname, ao qual nos sentimos, 
todos os brasileiros, unidos pelos mais frater
nos lac;os de amizade. 

Senhor Presidente e Caro Amigo, 

Juntos, nossos dois paises construirao urn futu-
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ro de paz e prosperidade, temos urn rico e 
promissor universo de realizac;oes a explorar. 

Que esta cerimonia fique como urn marco na 
hist6ria de entendimento e coopera<;ao que 
preside as relac;oes entre brasileiros e 
surinamenses. 

Brinde oferecido pelo Presidente Jose Sarney 
por ocasiio do jantar oferecido pelo Presidente 
do Suriname, em 2 de mar«io de 1989 

Excelentissimo Presidente Ramsewak Shankar, 

Desejo agradecer muito especial mente a Vossa 
Excelencia as generosas palavras que acaba de 
pronunciar. 

E para mim motivo de grande honra partilhar, 
nesta grata ocasiao, da companhia de tao 
destacados representantes da sociedade 
surinamense. 

Brasil e Suriname nao estao unidos apenas pela 
geografia. Lutamos juntos pelo desenvol
vimento economico e social de nossos povos, 
pela promoc;ao dos valores democraticos e 
pela coopera<;ao internacional. 

Soubemos conquistar a democracia. Somos 
solidarios na busca constante de melhores 
condic;oes de vida para nossa gente. 

Sabemos que da concordia entre vizinhos 
brotara naturalmente o progresso de todos os 
parses do Continente. 

Juntos, estamos destinados a construir um 
futuro de paz e prosperidade. 

Venho ao Suriname imbuido da firme vontade 
de intensificar ainda mais OS multiplos lac;os de 
amizade que vinculam nossos parses. 

Os caminhos do entendimento passam por 
diversas formas de dialogo e de coopera<;ao. 
Nesta visita, estao sendo dados passos 
decisivos para que nossos povos se conhec;am 
melhor. E o conhecimento e etapa necessaria 
de uma aproxima<;ao s61ida, duradoura, que 
sirva efetivamente aos dois parses. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

lnspirado nesse alto objetivo, pec;o a todos que 
elevem suas ta<;as, em brinde a felicidade de 
Vossa Excelencia, da Senhora Shankar, de 
todos OS surinamenses, a prosperidade deste 
grande pafs e a amizade entre nossos povos. 

Palavras do Presidente Jose Sarney, por 
ocasiio da Cerim6nia de inaugura~io do 
Projeto de expansio da rede telef6nica do 
Suriname 

Senhor Presidente, 

E com grande satistac;ao que co-presido, com 
Vossa Excelencia, esta cerimOnia de inaugu
rac;ao do projeto de expansao da rede 
telefonica do Suriname. 

Este e urn empreendimento com forte conteUclo 
simb61ico. Demonstra de quanta sao capazes 
dais pafses em desenvolvimento que estao 
imburdos do animo inarredavel de unir suas 
vontades, de cooperar. De progredir juntos. 

Aqui aliaram-se recursos humanos e materiais 
brasileiros e surinamenses. Estabeleceram-se, 
em conjunto, melhores condic;oes de 
comunicac;oes telefOnicas internas e com o 
exterior. 

Brasileiros, congregados no Cons6rcio Victori, 
e surinamenses que participam desta obra 
comum tern justa motivo para orgulhar-se dos 
resultados obtidos. A eles minhas mais 
calorosas felicitac;oes. 

Desejo aproveitar esta oportunidade, t~o 
ilustrativa dos bans resultados da coopera<;ao 
brasileiro-surinamense, para reiterar a Vossa 
Excelencia a firme disposic;ao de meu pars de 
seguir trabalhando pelo bem-estar de nossos 
povos e pelo permanente estreitamento das 
relac;oes entre os nossos dois parses. 

Comunicado Conjunto Brasii-Suriname 

Honrando convite de Sua Excelencia o Senhor 
Ramsewak Shankar, Presidente da Republica 
do Suriname, o Presidente da Republica 
Federativa do Brasil, Jose Sarney, realizou visita 
oficial ao Suriname, nos dias 2 e 3 de marc;o de 
1989. 

0 Presidente Sarney fez-se acompanhar por 
sua esposa, Senhora Marly Macieira Sarney, e 
por uma delegac;ao de alto nfvel. 

0 Presidente Jose Sarney foi apresentado ao 
Conselho de Ministros e foi recebido, em 
Sessao Extraordinaria, pela Assembleia 
Nacional, onde expressou sua admirac;ao pelos 
esforc;os que atualmente o Suriname vern 
desenvolvendo para encontrar seu pr6prio tipo 
de democracia. 

Os dais Presidentes mantiveram conversac;oes 
cordiais e frutfferas sabre diversos temas de 
interesse internacional e regional, bern como 
sabre as relac;oes bilaterais entre os dais parses. 
Reconheceram as relac;oes estreitas e 
amistosas que se desenvolveram entre os dais 
parses e povos e reafirmaram seu empenho em 
intensificar tais relac;oes. 

Ao tim de suas delibera<;oes, os dais Presi
dentes concordaram no seguinte: 

1 . Ao expressarem sua satisfa<;ao pelo 
fortalecimento da democracia no continente, os 
dais Presidentes reafirmaram sua convic<;ao de 
que o indivfduo somente pode realizar suas 
aspirac;oes no contexto de urn sistema polrtico 
pluralfstico que permita uma ampla parti
cipac;ao eo plena exercrcio das liberdades civis. 
Declararam ainda que a democracia e indispen
savel a consecu<;ao da justi<;a social, da promo
c;ao e garantia dos direitos humanos e da con
solida<;ao do crescimento economico e estabili
dade da regiao. 

2. Os dois Presidentes concordaram em 
buscar identificar e encorajar todas as formas e 
modalidades de coopera<;ao, com vistas a 
atingir uma maior integrac;ao do Suriname na 
regiao. Com esse prop6sito, o Presidente 
Shankar comunicou que o Suriname deseja de
sempenhar urn papel cada vez mais ativo nos 
diversos foros regionais, bern como fortalecer 
os lac;os com os parses latino-americanos e do 
Caribe. 

3. Os dais Presidentes reafirmaram sua fe 
na importancia do desenvolvimento da Regiao 
Amazonica. A prop6sito, reiteraram que a 
responsabilidade primeira pela protec;ao e 
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explorac;ao racional da regiao repousa sabre os 
pr6prios pafses amaz6nicos, segundo seus 
soberanos interesses e suas polfticas nacionais 
de desenvolvimento. 

4. No que diz respeito a dfvida externa, OS 

dois Presidentes expressaram sua preo
cupac;ao com a fuga liquida de recursos finan
ceiros dos pafses devedores, a qual representa, 
hoje em dia, o principal obstaculo impasto aos 
esforc;os de reverter a estagnac;ao econ6mica 
que a maior parte da America Latina enfrenta. 
Recordaram que os pafses da America Latina e 
do Caribe passaram de uma posic;ao de recep
tores lfquidos de recursos financeiros (da or
dem de 4 por cento de seus Produtos Nacionais 
Brutos - PNBs) para uma posic;ao, a partir de 
1982, de transferencia para o exterior de pro
porc;oes cada vez maiores de seus PNBs (5 por 
cento em 1986). Na opiniao dos dois Presi
dentes, nao se pode permitir que tal situac;ao 
subsista. Concordaram em que a questa ada df
vida externa nao deve comprometer as pers
pectivas de desenvolvimento econ6mico e so
cial dos paises devedores e, desse modo, insis
tiram em que os pafses industrializados devem 
ser persuadidos de que e necessaria uma solu
c;ao polftica para a questao da dfvida, baseada 
nas noc;oes de co-responsabilidade interna
cional e de interdependencia. 

5. Os dois Presidentes intercambiaram 
pontos de vista sabre as perspectivas do 
comercio internacional, inclusive sobre a 
integrac;ao da Comunidade Econ6mica 
Europeia, em 1992, eo Acordo de Livre Comer
cia entre os Estados Unidos e o Canada, de 
1988. Expressaram a esperanc;a de que tais 
Acordos regionais nao levem a urn aumento do 
protecionismo com relac;ao a terceiros parses, 
e nao constituam novos obstaculos ao comer
cia multilateral. Concordaram ainda em que os 
altos nfveis de protecionismo atualmente exis
tentes, tal como vern sendo praticados pelos 
pafses desenvolvidos, bern como certas medi
das comerciais unilaterais freqOentemente de 
natureza discriminat6ria, prejudicando os 
paises em desenvolvimento, representam urn 
serio perigo para a integridade do sistema 
internacional de comercio. 
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6. No que concerne a situa<;ao da America 
Central, os dois Presidentes enfatizaram sua 
convicc;ao de que as soluc;oes para os 
problemas daquela regiao devem ser dadas 
sobretudo pelos pr6prios pafses centro
americanos, e reatirmaram sua condenac;ao 
quanta ao uso ou ameac;a de uso da forc;a, bern 
como sua adesao aos princfpios internacio
nalmente aceitos de nao-interferencia e 
nao-intervenc;ao nos assuntos internos de 
outros Estados. A esse respeito, reiteraram seu 
apoio ao processo de paz resultante dos 
procedimentos de Esquipulas II e expressaram 
sua satisfac;ao pela Declarac;ao de La Paz, de 
14 de fevereiro de 1989. Na sua opiniao, este 
documento reafirma a polftica de negociac;oes 
regionais entre os cinco paises diretamente 
interessados na soluc;ao pacifica das disputas 
regionais, sendo este, na verdade, o unico 
caminho para o desenvolvimento econ6mico e 
social almejado pelos povos da America 
Central. 

7. Os dois Presidentes aplaudiram a 
assinatura do Protocolo de Brazzaville e dos 
Acordos de Nova York, que preveem a retirada 
de tropas estrangeiras do territ6rio angolano e 
a implementac;ao da Resoluc;ao 435/78 do 
Conselho de Seguranc;a das Nac;oes Unidas, 
relativa a independencia da Namfbia. Ao 
mesmo tempo, expressaram sua profunda 
preocupac;ao quanta a persistencia de tensoes 
na Africa Meridional, e coincidiram em que uma 
paz duradoura na regiao s6 pod era ser atingida 
quando for eliminado da Africa do Sui o regime 
odioso do apartheid. 

8. Os dois Presidentes manifestaram a 
opiniao de que os desenvolvimentos positives 
ocorridos, nos ultimos meses, em direc;ao a paz 
e a seguranc;a internacional levarao a 
consecuc;ao das metas e objetivos da Carta das 
Nac;oes Unidas. Nesse espfrito, saudaram a 
importante contribuic;ao das Nac;oes Unidas em 
prol da soluc;ao negociada e pacifica de 
disputas regionais. Os dois Presidentes nota
ram com satisfac;ao o progresso alcanc;ado nas 
negociac;oes entre as Superpotencias sabre 
desarmamento e controle de armamentos, e 
declararam que tais negociac;oes, de legftimo 
interesse para todos os Estados, devem ser 
conjugadas aos esforc;os desenvolvidos nas 
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Na<;6es Unidas, em particular na Conferencia 
sabre Desarmamento, a qual foi confiado 
mandata especffico. Nesse contexte, 
recordaram a necessidade de se adotarem 
medidas de preven<;ao da dissemina<;ao 
geognifica de armas nucleares e outras armas 
de destrui<;ao em massa. 

9. Os dais Presidentes concordaram em 
que os problemas com que o mundo hoje se 
depara estao fortemente relacionados com a 
rna condu<;ao, em termos ecol6gicos, da 
industrializa<;ao vigente nos pafses 
desenvolvidos. 0 deposito indiscriminado de 
resfduos t6xicos e sua transferencia para outros 
pafses foram mencionados como exemplos 
desta atitude. Essa tendencia se acentua na 
medida em que a legisla<;ao sabre meio 
ambiente nos pafses industrializados se torna 
cada vez mais severa e restritiva. Tal 
procedimento, alem de inaceitavel, e 
inconsistente com a aten<;ao que esses pafses 
dedicam a outras questoes ecol6gicas com que 
se deparam pafses em desenvolvimento. 

10. Ambos OS Presidentes opinaram e 
substancial o crescimento desse problema, 
cujas consequencias afetam o meio ambiente 
dos pafses em desenvolvimento. A comunidade 
internacional deve coibir tais praticas. Nesse 
sentido, consideraram importantes os esfor<;os 
que se realizam no ambito do Programa das 
Na<;6es Unidas para o Meio Ambiente, no qual 
ambos os pafses tern tido participa<;ao para a 
elabora<;ao de uma conven<;ao destinada a 
canter os movimentos transfronteiri<;os de 
resfduos perigosos e evitar que estes se 
realizem sem garantias efetivas de prote<;ao do 
meio ambiente. 

11. Os dais Presidentes expressaram sua 
preocupa<;ao quanta a intensifica<;ao do trafico 
e usa ilfcitos de narc6ticos, e reconheceram a 
necessidade de se estabelecerem instrumentos 
internacionais de coopera<;ao para a redu<;ao 
de tais atividades. A esse respeito, salientaram 
a importancia de que entre prontamente em 
vigor a Conven<;ao das Na<;oes Unidas contra 
o Trafico llfcito de Entorpecentes e Substancias 
Psicotr6picas, como instrumento que 
proporciona ampla base legal para tal 
coopera<;ao, e declararam a inten<;ao de seus 

Governos de cooperar na implementa<;ao de 
seus dispositivos. 

12. Os dais Presidentes aprovaram o 
seguinte "Programa de Trabalho de 
Paramaribo": 

Dialogo Politico 

1. Os dais Presidentes congratularam-se 
com os encontros mantidos em 1988 e 
coincidiram em que a Visita do Presidente 
Sarney a Paramaribo veio corroborar, no mais 
alto nfvel, a disposi<;ao dos Governos de ambos 
os pafses de prosseguir com o dialogo politico, 
tendo constitufdo urn marco hist6rico no 
relacionamento bilateral. Com esse espfrito 
construtivo, concordaram que encontros 
regulares deverao ser promovidos a nfvel de 
Ministros das Rela<;6es Exteriores, de 
Secretario-Geral (Republica Federativa do 
Brasil) e Secretario Permanente (Republica do 
Suriname), Subsecretarios-Gerais e Chefes de 
Departamento, bern como de institui<;6es e 
entidades daqueles setores diretamente 
interessadas no estreitamento dos la<;os 
bilaterais. 

2. Ambos os Presidentes reiteraram a 
importancia de que se realizem, conforme 
estipulado no item I da Ata da Ill Reuniao da 
Comissao Mista Brasii-Suriname, celebrada em 
BrasRia, de 15 a 17 de agosto de 1988, reunioes 
semi-anuais, no nfvel diplomatico apropriado, 
alternadamente em Paramaribo e BrasRia, para 
rever o progresso da Comissao Mista e 
identificar pontos em que podera ser 
aprimorada a coopera<;ao bilateral. Os 
resultados desses encontros serao levados a 
Comissao Mista, que se encarregara de 
canaliza-los da forma mais eficaz possfvel. A 
proxima reuniao da Comissao Mista tera Iugar 
no segundo semestre de 1989, em Paramaribo. 

II 

Coopera~ao Tecnica e Cientffica 

1. Os dais Presidentes, animados pela 
firme disposi<;ao de intensificar as atividades de 
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cooperac;ao tecnica e cientffica entre o Brasil e 
o Suriname, e visando a compartilhar 
experiencias bern sucedidas em ambos os 
pafses, concordaram em definir areas 
prioritarias em que se devem concentrar os 
esforc;os dos Governos brasileiro e 
surinamense, constantes do Plano de Ac;ao de 
Cooperac;ao Tecnica e Cientffica de 
Paramaribo, que figura como documento em 
separado, assinado par representantes dos 
dais Governos nesta mesma data. Essas areas 
serao a agricultura, apicultura, saude, formac;ao 
profissional, energia e tecnologia da 
micropropagac;ao. 

2. Concordaram tambem que sera 
considerada a possibilidade de ampliar a 
cooperac;ao tecnica para abranger outros 
setores, tais como os de transportes, recursos 
florestais e minerac;ao. 

3. Os dais Presidentes expressaram sua 
satisfac;ao pelos resultados que estao sendo 
alcanc;ados em programas de cooperac;ao 
tecnica ora em curse. Tais programas incluem 
a cooperac;ao no terrene do cultivo da soja, o 
intercambio de variedades de arroz de cerrado, 
o centrale e erradicac;ao da mosca "Dacus 
Dorsalis" e o combate as endemias tropicais. 

4. Ambos os pafses procurarao obter 
financiamento de agencias internacionais para 
implementar os diferentes programas de 
cooperac;ao. 

5. Ambos os Governos estipularao, par 
troca de Netas, os mecanismos mais 
adequados para a implementac;ao da 
cooperac;ao em aprec;o, e concordam em 
identificar as instituic;oes governamentais que 
se encarregarao da execuc;ao das medidas 
especfficas. 

Ill 

Coopera~ao Economica, Comercial e 
Financeira 

1. Coopera9fio Economica: 

1.1 0 Presidente Sarney formulou oferta de 
assistencia na elaborac;ao de pianos e projetos 
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dedesenvolvimento no Suriname. 0 Presidente 
Shankar aceitou com satisfac;ao a oferta 
brasileira. A cooperac;ao nesse setor tera infcio 
com a ida a Paramaribo, logo que possfvel, de 
equipe integrada par funcionarios do Ministerio 
das Relac;oes Exteriores e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Economico e Social -
BNDES, do Brasil. 

1.2 0 Presidente do Brasil concordou, alem 
disso, em instruir seu Governo a estudar modes 
de auxiliar o Suriname em suas negociac;oes 
com as instituic;oes financeiras internacionais. 
0 Presidente Shankar enfatizou a necessidade 
do Suriname deste tipo de assistencia. 

1.3 0 Governo brasileiro considerara 
pedido de assistencia tecnica no estabele
cimento de zonas francas no Suriname. 

2. Coopera9ao Comercial: 

2.1 Os dais Presidentes acordaram instruir 
seus Governos no sentido de que sejam feitos 
estudos con juntos com vistas a que se alcance 
urn progressive desenvolvimento, diversi
ficac;ao e, sempre que possfvel, urn equilfbrio 
mais aceitavel de seu comercio bilateral, 
at raves da utilizac;ao eficiente de oportunidades 
emergentes. 

2.2 Os Presidentes acordaram ainda 
instruir seu Governos a estudar as 
possibilidades, no ambito da ALADI, de efetuar 
Acordos Bilaterais, nos termos do Artigo 25 do 
Tratado de Montevideu, com vistas ao 
incremento e a diversificac;ao do intercambio 
bilateral, e como objetivo, ademais, de alcanc;ar 
maier grau de cooperac;ao econ6mica entre os 
dais paises. 

2.3 Ambos os Presidentes acordaram, 
outrossim, instruir seus Governos a estudar 
formas de promover maier participac;ao de 
produtos brasileiros e surinamenses nos 
mercados regionais, at raves de mecanismos de 
complementac;ao econ6mica ou de outros 
instrumentos destinados a criar novas 
mercados. 

2.4 Os Presidentes se comprometeram a 
promover o estudo de formulas para a 
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implementac;ao de joint-ventures, com a 
participac;ao do setor privado brasileiro, em 
campos ja existentes e em outros a serem 
oportunamente determinados. 

2.5 Decidiram, igualmente, promover 
intercambio permanente de informac;oes, com 
vistas a que empresas brasileiras possam 
participar em concorrencias publicas referentes 
a projetos de infra-estrutura no Suriname. 

3. Coopera(}ao Financeira: 

3.1 Os dois Presidentes declararam-se 
satisfeitos com os resultados, alcanc;ados em 
agosto passado, da renegociac;ao da dfvida 
bilateral existente e se empenharao em 
assegurar que o acordo a que chegaram os 
dois Governos seja cumprido conforme 
pactado. 0 Presidente do Brasil declarou que 
seu Governo examinara com interesse 
solicitac;ao do Governo do Suriname de 
obtenc;ao de fundos para projetos prioritarios 
no Suriname, inclusive financiamento adicional 
necessaria para o termino do complexo "Para 
Industries". 

IV 

Coopera~ao na Area de Telecomunica~oes 

Os Presidentes expressaram profunda 
satisfac;ao pelos resultados alcanc;ados, 
atraves de esforc;os conjuntos, na 
implementac;ao de programa de modernizac;ao 
e ampliac;ao na rede de telecomunicac;oes do 
Suriname. 0 Presidente Shankar reiterou o 
interesse do Suriname em que o programa seja 
expandido ap6s a conclusao de sua primeira 
parte, prevista para 1990. 

v 

Coopera~ao Amazonica 

1. Os dais Presidentes concordaram em 
expressar seus apoio as atividades do Tratado 
de Cooperac;ao Amazonica (TCA) e, em 
especial, aquelas incorporadas nas decisoes 
do I Encontro Tecnico sobre Balanc;o Hfdrico da 
Amazonia, celebrado em Manaus, em agosto 
de 1988; do Seminario sabre Populac;oes 

lndfgenas Fronteiric;as, celebrado em Bogota, 
em outubro de 1988, e da I Reuniao da 
Comissao Especial de Ciencia e T ecnologia, 
celebrada em Bogota, em fevereiro de 1989. 

2. Ambos os Mandatarios reiteraram seu 
apoio a proxima celebrac;ao, em Quito, da Ill 
Reuniao de Chanceleres do TCA, bern como a 
proposta de que, naquela reuniao, atenc;ao 
especial seja dada as areas de meio ambiente, 
saude, ciencia e tecnologia e a dos 
mecanismos financeiros de apoio as atividades 
do TCA. 

3. No plano bilateral, os dois Presidentes 
expressaram seu interesse em incrementar a 
cooperac;ao educacional, cultural, tecnica, 
cientffica e tecnol6gica entre entidades 
dedicadas a estudos amazonicos. Em especial, 
decidiram intensificar as ac;oes de cooperac;ao 
entre o lnstituto de Pesquisa da Amazonia 
(INPA), o lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renovaveis, o Museu 
Paraense Emnio Goeldi, do lado brasileiro, e as 
instituic;oes apropriadas correspondentes, do 
lado surinamense. 

4. Ambos os Presidentes concordaram na 
conveniencia da inclusao, em uma reuniao 
tecnica a ser definida no ambito do Tratado de 
Cooperac;ao Amazonica, de item referente a 
erradicac;ao da praga que ataca a palma 
africana. 

5. Os Presidentes decidiram igualmente 
conferir enfase especial a programac;ao sabre 
saude na regiao, sobretudo no combate as 
doenc;as endemicas. 

VI 

Coopera~ao Educacional e Treinamento 
Profissional 

1. Os dais Presidentes estiveram de 
acordo em que este campo de cooperac;ao 
deve ser expandido. 0 Presidente Sarney 
reiterou que estao a disposic;ao da Parte 
surinamense, anualmente, vagas em 
universidades brasileiras asseguradas pelo 
Programa de Estudantes Convenio, a nfvel de 
graduac;ao (PEC) e p6s-graduac;ao (PEC-PG). 
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bern como no ambito do ensino vocacional 
(SENAI e SENAC). 

2. Os Presidentes decidiram iniciar 
cooperac;ao na area de treinamento de pessoal, 
em nrvel medio e superior, em Administrac;ao 
Publica, em cursos a serem ministrados no 
Brasil. Para tanto, o Presidente Shankar 
instruira o Mlnisterio competente a apresentar 
suas solicitac;oes em futuro breve. 

3. Sera elaborado urn programa trienal de 
cooperac;ao educacional e sera sugerida aos 
6rgaos responsaveis pelos programas de 
balsas de estudo - Coordenac;ao de 
Aperfeic;oamento de Pessoal em NCvel Superior 
(CAPES), pelo lado brasileiro, e Ministerio da 
Educac;ao, pelo lado surinamense - a 
elaborac;ao de urn cronograma, a fim de 
implementar o programa proposto. A atual 
cooperac;ao entre a Universidade Anton de Kom 
do Suriname e Universidades brasileiras sera 
expandida e aprofundada em futuro pr6ximo. 

VII 

Treinamento de Pessoal Diplomatico 

Desde o ano de 1981, o Institute Rio Branco 
vern recebendo bolsistas surinamenses. 0 
Presidente Sarney declarou que o Brasil 
continua aberto ao exame de solicitac;oes de 
vagas para os anos vindouros, a partir do bil~nio 
1990/1991, bern como a examinar solicitac;oes 
de organizac;ao de cursos de treinamento no 
Suriname. 

VIII 

Coopera~io Cultural 

Ambos os Presidentes acordaram proceder ao 
aumento do intercambio cultural, inclusive com 
o aproveitamento das disponibilidades de 
eventos culturais em nrvel regional, em 
conformidade com os prop6sitos do TCA. Com 
essa finalidade, sera estabelecido urn Programa 
Bianual de Cooperac;ao, a ser implementado 
ap6s aprovac;ao pela Comissao Mista Cultural 
Brasil - Suriname. 
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IX 

Medidas com vistas a facilitar a 
movimenta~io regional de nacionais 

brasileiros e surinamenses no Brasil e no 
Suriname 

1. Os dois Presidentes congratularam-se 
com a entrada em vigor, em 17 de novembro de 
1988, do Acordo que elimina a exigencia de 
visto para portadores de passaportes nacionais 
dos dois parses. 

2. 0 Governo brasileiro procurara 
incentivar, atraves dos 6rgaos dos Governos 
estaduais e outras entidades interessadas, 
medidas que facilitem o intercambio turCstico 
regional, tais como encontros de divulgac;ao do 
turismo, campanhas internas de valorizac;ao do 
turismo, ou contatos entre agencias de turismo 
estaduais (em especial a Empresa de Turismo 
do Estado do Para - PARATUR e Empresa 
Cearense de Turismo - EMCETUR) e suas 
congeneres surinamenses. 

X 

Coopera~io na Area do Cambate ao 
Trafico de Narc6ticos 

Os do is Presidentes expressaram sua profunda 
preocupac;ao quanta ao flagelo que ameac;a o 
desenvolvimento e bem-estar de varios Estados 
Latino-Americanos e do Caribe: a produc;ao, o 
tratico e o consumo iiCcitos de entorpecentes e 
substancias psicotr6picas, e concordaram que 
os dais pafses deveriam tomar providencias 
conjuntas a respeito, pela assinatura, nesta 
data, do Acordo para a Prevenc;ao, Controle e 
Repressao da Produc;ao, Trafico e Consumo 
llfcitos de Entorpecentes e Substancias 
Psicotr6picas. 

Ao tim da Visita Presidencial, ambos os 
Mandataries expressaram sua satisfac;ao pelos 
resultados das conversac;oes, que foram 
mantidas num espCrito de fraternidade e 
respeito mutuo. Ao expressar sua profunda 
gratidao pelas calorosas atenc;oes que lhe 
foram dispensadas, a sua esposa e a delegac;ao 
que o acompanhou, o Presidente Sarney 
convidou o Presidente Shankar a visitar o Brasil. 
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0 Presidente Shankar aceitou com satisfa~o 
tal convite. As datas para esta visita serao 
estabelecidas atraves de canais diplomaticos. 

Feito em Paramaribo, aos 3 dias do mes de 
marc;o de 1989, em dois exemplares em 

portugues e holandes, sendo ambos os textos 
autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Jose Sarney 

Pelo Governo da Republica do Suriname 
Ramsewak Shankar 
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Palavras proferidas pelo Presidente Jose Sarney em 
agradecimento a sauda<iiiO do Prefeito de 
Georgetown, em 3 de mar'io de 1989, na cerimOnia 
de entrega das chaves da Cidade 

Senhor Prefeito, 

Sinto-me particularmente honrado em receber 
o diploma e as chaves de Georgetown. 

E: uma distinc;ao que aceito com muito orgulho, 
em nome de todos os brasileiros. 

As cordiais palavras de boas-vindas de Vossa 
Excelencia trazem o calor e a simpatia tao 
caracterfsticos do povo desta nobre terra. 

As margens do Rio Demerara, Georgetown e 
uma cidade que impressiona pela beleza dos 
seus rios, pela pujanc;a de seus jardins. A 
imagem desta cidade e a hospitalidade de seu 
povo ficarao indelevelmente marcadas em 
minha memoria. 

Venho a Guiana imbufdo da firme vontade de 
contribuir para o adensamento das relac;oes 
brasileiro-guianenses. 

Temos de caminhar juntos, ombro a ombro, em 
nossa luta pelo desenvolvimento. 

Brasil e Guiana sao nac;oes com caracterfsticas 
pr6prias e marcantes. Mas guardam tambem 
fortes semelhanc;as. 

Sao pafses sul-americanos. Compartem exten
sas fronteiras. Sao ambos pafses amazonicos. 
Da pluralidade de etnias emergiram sociedades 
empreendedoras, enriquecldas pelo caldea-

presidente sarney 

na guiana 

manto de diferentes culturas. Como pafses em 
desenvolvimento, porfiam par uma ordem eco
nomica internacional mais justa e participativa. 

0 campo para a cooperac;ao bilateral e tertii, e 
da uniao de nossos esforc;os brotarao rea
lizac;oes duradouras. Teremos salida contri
buic;ao a dar para a integrac;ao entre os povos 
do Continente. Ressaltaremos o espfrito de co
operac;ao que inspira os pafses da America 
Latina e do Caribe. 

Senhor Prefeito, 

Encaro as chaves da cidade, que recebo das 
maos da Vossa Excelencia, como simb61icas da 
vontade do povo da Guiana de aprofundar os 
lac;os que o vinculam ao povo de meu pafs. 

ldenticos prop6sitos animam os brasileiros. 

Posso assegurar a Vossa Excelencia que meu 
Governo dedicara o melhor de seus esforc;os 
em prol do estreitamento da fraterna amizade 
que preside as relac;oes entre Brasil e Guiana. 

Discurso do Presidente Jose Sarney, por 
ocasiiio do jantar oferecido pelo Presidente da 
Republica Cooperativista da Guiana 

Senhor Presidente, 

Agradec;o sensibilizado as palavras calorosas 
que acaba de dirigir-me Vossa Excelencia. 
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Considero-as urn tributo a amlzade que lrmana 
nossos dois povos. 

Multo me orgulha ser o primeiro Presidente 
brasileiro a visitar a Republica Cooperativista da 
Guiana. 

Vossa Excelencia e urn estadista de renome, 
que conduz os destinos de seu pars com 
firmeza e descortino. 

A carinhosa acolhida que vern sendo 
dispensada a minha mulher, a mim e aos 
membros de minha comitiva, pela qual somos 
extremamente reconhecidos, constitui 
demonstra~ao a mais da tradicional hos
pitalidade do povo guianense. 

Senhor Presidente, 

As hist6rias do Brasil e da Guiana seguiram 
cursos diversos. Fomos colonlzados por 
potencias europeias diferentes. Conquistamos 
nossa independencia em epoca distintas. Nao 
sao as mesmas as origens de nossos idiomas. 

Mas as semelhan~s entre nossos dois parses, 
as for~s que os aproximam sao multo mais 
intensas que as diferen~as que marcaram 
nosso passado. 

Brasil e Guiana tern a uni-los a geografia, 
diversos componentes etnicos comuns, o 
apego aos valores democraticos, o patrimOnio 
amazOnico, a luta por urn futuro de 
prosperidade. 

Queremos, ambos os parses, participar plena e 
ativamente da constru~ao de uma ordem 
internacional mais justa e equitativa, em que 
todos os povos possam usufruir dos benetrcios 
do progresso e onde o bem-estar nao seja 
privilegio de uns poucos. 

Estamos irmanados na I uta pela supera~o das 
dificuldades prevalecentes no cenario 
internacional. 

lnfelizmente, os avan~os que se tern verificado 
no cenario polftico, com a retomada do dialogo 
entre as superpotencias, com o enca
minhamento de solu<,t5es para alguns conflitos 
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regionais e a tendencia para a revaloriza~odas 
instancias multilaterais, ainda nao encontraram 
correspondencia no aprimoramento das 
rela~5es econOmicas internacionais. 

Continuamos defrontados com uma conjuntura 
desfavoravel. 0 protecionismo comercial inibe 
nossas exporta~oes, os monop61ios das 
tecnologias de ponta tolhem a competitividade 
de nossas industrias, o peso insuportavel da 
drvida externa limita nossa capacidade de 
investimento, frustra as legftimas expectativas 
de crescimento econOmico e de progresso 
social de nossos povos. 

Os parses latino-americanos enfrentam uma 
crise sem precedentes. 0 produto interno per 
capita da America Latina esta, h8 dez anos, 
estagnado nos mesmos nfveis. 

Numa inversao injusta e il6gica, vemo-nos hoje 
transformados em exportadores lfquidos de 
capitals. As transferencias de recursos dos 
parses da regiao, nos ultimos sete anos, 
somaram US$ 180 bilhoes. Os creditos e 
investimentos na America Latina, em 1988, nao 
ultrapassaram US$ 4 bilhoes; no mesmo 
perrodo, a regiao transferia US$ 29 bilhoes para 
o exterior. 

Sao numeros preocupantes. Os parses mais 
pobres nao podem seguir financiando os mais 
ricos. Esta e uma situa~ao que nao pode 
perdurar. 

Temos adotado, por nosso lado, polrticas 
austeras de ajustamento, com alto custo social. 
Com animo construtivo, tern o Brasil oferecido 
alternativas para a solu~ao do problema da 
drvida externa. Esperamos que nossos 
interlocutores se deem conta da amplitude do 
problema e se disponham a considera-lo nao 
apenas em suas dimensoes econOmico
financeiras, mas sobretudo em seus aspectos 
polfticos, cuja gravidade nao pode ser 
minimizada. 

Nao tenho duvidas de que o caminho para 
constru~o do progresso, da estabilidade e da 
consolida~ao da Democracia na America Latina 
passa necessariamente pela solu~ao do 
problema da dfvida externa. E uma questao que 
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tern de ser resolvida levando em considera({Ao 
as legltimas aspirac;oes de desenvolvimento 
economico e social dos devedores. E preciso 
que nossos pafses voltem a ter condic;oes de 
crescer. 

Senhor Presidente, 

Aprendemos, parses em desenvolvimento, 
nesses ultimos anos, que devemos contar 
essencialmente com nosso proprio esforc;o. 
Temosque, juntos, construir nossofuturo. Num 
mundo que caminha celere para a economia 
dos conjuntos, os parses da regiao tern que 
estar solidarios. 

Meu pars sempre atribuiu importancia funda
mental a dimensao latino-americana de sua 
polftica externa, as relac;oes com todos nossos 
vizinhos. Elevamos a integrac;ao regional a 
categoria de imperative constitucional. 

0 Brasil participa ativamente de urn amplo 
espectro de iniciativas em prol do entendimento 
entre os parses da regiao. Fomos membros fun
dad ores do "Grupo dos Oito", mecanisme de 
concertac;ao de caracterrsticas ineditas na 
diplomacia latino-americana. Como membros 
do Grupo de Apoio a Contadora, estamos pron
tos a dar nossa contribuic;ao a soluc;ao nego
ciada da crise centro-americana. Temos 
participado ativamente dos esforc;os de inte
grac;ao desenvolvidos pela Associac;ao Latina
Americana de lntegrac;ao. Emprestamos, junto 
com a Guiana, respaldo ao Sistema Economico 
L.atino-americano. 

No plano sub-regional, somos ambos parses 
signataries do Tratado de Cooperac;ao Ama
zonica. Contriburmos para a elaborac;ao de po
lfticas conjuntas, em beneffcio da utiliza({Ao ra
cional do patrimonio amazonico, por cuja pre
serva({Ao somos responsaveis. 

A Guiana acumulou, nao obstante seu rela
tivamente curto perrodo de vida independente, 
invejavel tradic;ao de pluralismo, de 
entendimento e de cooperac;ao, tendo tido 
participac;ao particularmente atuante no 
Movimento nao-Aiinhado. 

Buscamos ambos, com os parses vizinhos, 
estabelecer modalidades objetivas e proflcuas 
de colaborac;ao. Sabemos que a integra({Ao 
regional constitui uma via essencial para 
enfrentarmos os desafios ao desenvolvimento. 

Sabemos tam bern que a integrac;ao passa pela 
cooperac;ao bilateral. 

Senhor Presidente, 

Em setembro ultimo nossos Ministros das 
Relac;oes Exteriores assinavam, nesta 
acolhedora capital, o "Programa de Trabalho de 
Georgetown". Trata-se de urn instrumento 
extremamente util, de amplo alcance, que 
baliza a coopera({Ao bilateral, nos seus mais 
variados aspectos. 

Cabe-nos agora imprimir impulso renovado a 
consecuc;ao dos propositos do "Programa de 
Georgetown" e estabelecer condic;oes ainda 
mais proprcias a execuc;ao de ac;oes con juntas. 
As ac;oes que nossos parses ja vern 
empreendendo em beneffcio mutuo, nas areas 
de saude, agricultura, energia, educac;ao, 
comercio, financ;as, transportes, constituem urn 
patrimonio valioso que devemos preservar e 
aprimorar. 

Novos campos estao sendo explorados. 

Tecnicos brasileiros e guianenses examinam 
formulas que permitam ao Brasil contribuir para 
a soluc;ao de problemas que a Guiana enfrenta 
no setor de energia eletrica. 

Contatos e programas estao sendo 
estabelecidos entre instituic;oes de nossos dois 
parses para, em conjunto, atuarmos na area da 
produc;ao agricola. 

Tern sido mutuamente proveitosa a cola
borac;ao prestada por empresas brasileiras no 
campo da extrac;ao mineral. 

Continuamos, no Brasil, a buscar formulas que 
estimulem o desenvolvimento do comercio 
bilateral. Dentro de nossas disponibilidades de 
recursos, examinamos as necessidades 
guianenses de financiamentos que permitam a 
importac;ao de produtos brasileiros. 
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Muito significativo e o reinfcio da opera<;ao de 
linha aerea direta entre cidades brasileiras e 
Georgetown, numa iniciativa que certamente 
contribuira para estreitar ainda mais as vfnculos 
entre as povos brasileiro e guianense. 

E, portanto, promissor o universo da 
coopera<;ao bilateral. Muito ainda ha a fazer. Os 
alicerces, porem, estao assentados. Estou 
certo de que nossas conversa<;oes, durante 
esta visita, darao novo alento ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido. 

Espero poder, em breve, retribuir a generosa 
acolhida que aqui recebi e dar, em Brasnia, 
prosseguimento as conversa<;oes que aqui 
manteremos. A visita de Vossa Excelencia ao 
Brasil muito honrara a mim e a meu pafs. 

E nesse espfrito que convido todos a comigo 
erguerem suas ta<;as pela saude de Vossa 
Excelencia e da Senhora Hoyte, pel a progresso 
e bem-estar do povo guianense, pelo fraterno 
entendimento que preside as rela<;oes entre 
brasileiros e guianenses. 

Palavras proferidas pelo Presidente Jose 
Sarney, por ocasiao da visita ao Parlamento da 
Guiana 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional, 

Senhores Membros da Assembleia Nacional, 

Sinto-me profundamente honrado ao visitar 
esta Assembleia. 

Nesta Casa, a cidadania exerce livre e 
soberanamente sua vontade. A Vossas 
Excelencias, legftimos representantes de todos 
as guianenses, trago a sauda<;ao fraterna e 
amiga de meus compatriotas. 

No Parlamento passei grande parte de minha 
vida. E esta a melhor escola de polftica. Aqui se 
aprende a escutar, a tolerar, a respeitar as 
diferen<;as. Aqui se aprimora o recurso ao 
dialogo, ao convencimento pela 16gica do 
argumento. Aqui se faz do consenso a 
ferramenta das grandes realiza<;oes. Aqui se 
constr6i a Democracia. 
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Meu pals orienta invariavelmente sua atua<;ao 
externa pelos ideais do universalismo, do 
desenvolvimento e da coopera<;ao. Somas fieis 
aos princfpios basicos do direito internacional, 
como as da igualdade soberana dos Estados, 
da nao-ingerencia em assuntos internos de 
outros pafses, da autodetermina<;ao dos povos, 
da solu<;ao pacifica das controversias. 

Entre nossas maiores prioridades esta o 
relacionamento com as parses da America 
Latina e do Caribe e, muito particularmente, 
com todos as nossos vizinhos. A Carta Magna 
brasileira eleva a integra<;ao regional, um dos 
mais caros e tradicionais objetivos da polftica 
externa brasileira, a condi<;ao de mandamento 
constitucional. 

A integra<;ao passa, necessariamente, pela 
coopera<;ao bilateral. 

Temos, todos os pafses da regiao, que criar 
formulas novas, imaginativas, de coopera<;ao. 
E o unico meio de contornarmos as limita<;oes 
de nossos recursos. De superar as graves 
dificuldades com que nos defrontamos todos -
muitas delas originarias de uma conjuntura 
internacional desfavoravel e injusta. 

Somente juntos poderemos encontrar as 
res pastas para as problemas da dfvida externa, 
para a queda dos pre<;os internacionais das 
materias-primas, para as praticas prote
cionistas que restringem o acesso as nossas 
exporta<;oes, para as tentativas de controle das 
tecnologias e da informa<;ao. 

Nao ha, para n6s, alternativa fora da solida
riedade, da coopera<;ao. 

0 Brasil esta decididameni:e envolvido em 
amplo leque de iniciativas em prol do 
entendimento regional. lntegramos o Grupo de 
Apoio a Contadora. Somas um dos fundadores 
do "Grupo dos Oito". Atuamos intensamente na 
Associa<;ao Latina-americana de lntegra<;ao. 

A Guiana, por seu lado, construiu, nesse 
relativamente curta perfodo de vida 
independente, admiravel tradi<;ao de pluralismo 
e coopera<;ao. Disso sao eloqi.iente exemplo as 
multiplas vertentes de sua politica externa. 
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Ressalta o impulse renovado que deu, com sua 
lideranc;a. ao Movimento nao-Aiinhado. 

Atuamos juntos no Sistema Economico 
Latino-americano. Juntos tambem estamos no 
Tratado de Cooperac;ao Amazonica, onde 
trabalhamos em prol do desenvolvimento da 
Amazonia, do bem-estar do povo da regiao, e 
da preservac;ao de nosso riqufssimo patrimonio 
ecol6gico. 

Reunimos. brasileiros e guianenses, admiravel 
acervo de ac;oes conjuntas. Estamos imbuidos 
do mesmo ideal de colaborac;ao. Pregamos e 
praticamos a boa convivencia entre vizinhos. 

E tertii e promissor, portanto, o terrene para o 
entendimento. 

Sei que, apesar de nossas carencias de 
recursos, pocleremos, ombro a ombro, com 
imaginac;ao e realismo, forjar urn s61ido 
exemplo de cooperac;ao para o desenvol
vimento. 

Senhor Presidente, Senhores Membros da 
Assembleia Nacional, 

Brasil e Guiana concluiram, ha menos de urn 
a no. o "Programa de Trabalho de Georgetown". 
E urn instrumento fecundo, abrangente em seu 
escopo, destinado a balizar nossos esforc;os de 
cooperac;ao. Mas nao e limitative: nao restringe 
nossa disposic;ao de atuar em conjunto, 
quando ocorrem situac;oes que demandam urn 
esforc;o suplementar, para fazer frente a 
emergencias. 

Muito recentemente, especialistas brasileiros e 
guianenses examinaram, em conjunto, o 
sistema de gera!:faO eletrica na Guiana, com o 
objetivo de determinar as formas mais eficazes 
e age is de cooperal:(ao. Vamos contribuir, como 
nos for possfvel, para que a Guiana supere essa 
situal:(ao de emergencia e fortale!:fa, a mais 
Iongo prazo, seu setor de energia eletrica. 

Com o progressive conhecimento mutua de 
nossas realidades, saberemos identificar 
sempre novas formas de cooperac;ao. 

Com minha visita, espero dar impulse renovado 
as relac;oes bilaterais. Vamos ampliar e apro
fundar o entendimento entre o Brasil e a Guiana, 
entre nossos povos, que tanto tern em comum. 
T emos muito a aprender uns com os outros. 
Vamos enfrentar juntos os desafios comuns. 

Senhores Membros da Assembleia Nacional, 

Esta e a primeira visita de urn Presidente 
brasileiro a Guiana. Estou certo de que 
representa o preludio de contactos cada vez 
mais intensos entre nossos dois pafses. em 
beneficia dos povos brasileiro e guianense. 

Guardarei com carinho a lembranc;a da 
acolhida que me tern sido dispensada neste 
pais, por sua gente hospitaleira. Nao 
esquecerei as homenagens calorosas que me 
foram prestadas. Recordarei sempre a grata e 
honrosa oportunidade que me coube de falar, 
nesta Casa, a Vossas Excelencias, legitimos 
representantes do povo da Guiana, sabre o 
futuro de paz, de harmonia, de prosperidade, 
de progresso que estamos construindo, 
brasileiros e guianenses. 

Alocu<taO proferida pelo Presidente Jose 
Sarney, na cerimOnia de Assinatura de Atos, 
em Georgetown 

Senhor Presidente, 

Durante esta minha grata visita a Guiana, tive o 
privilegio de, com Vossa Excelencia, examinar 
os mais relevantes temas da atualidade 
internacional e regional. Tratamos, tambem em 
profundidade, dos multiples e importantes 
aspectos das relac;oes bilaterais. 

Coincidimos amplamente quanto a neces
sidade imperiosa de se aprimorar cooperac;ao 
bilateral e regional, pois este e o caminho que 
todos os paises em desenvolvimento devemos 
trilhar. Precisamos unir esforc;os para crescer. 
Na coopera<;ao esta a base para a integra<;ao 
regional. 

Passamos em revista os instrumentos de que 
dispomos para orientar a coopera<;ao entre 
nossos pafses. Trac;amos novos objetivos. 
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Em setembro de 1988, nossos Chanceleres 
estabeleceram o "Programa de Trabalho de 
Georgetown", que fixa parametres concretes e 
realistas para o desenvolvimento da 
cooperac;ao bilateral e para o adensamento 
sistematico das relac;oes entre Brasil e Guiana. 

Na Declarac;ao Conjunta ora firmada 
registramos amplas areas de convergencias 
nos temas mais relevantes da atualidade 
polftica e economica, tanto no plano 
internacional como no regional. 

Registramos as iniciativas ja adotadas no 
ambito do "Programa de Georgetown". 

Reiteramos tambem nosso firme respaldo a 
execuc;ao do "Programa de Trabalho". 

A Declarac;ao reflete os resultados 
extremamente positives das conversac;oes que 
mantivemos durante minha visita a 
Georgetown. 

Representa mais uma pagma em nossa 
proffcua hist6ria de cooperac;ao, de amizade, 
de esfon;os em prol da realizac;ao de objetivos 
comuns. 

Ao co-presidir com Vossa Excelencia esta 
cerimonia, reitero-lhe a permanente disposic;ao 
de meu Governo no sentido de dar cabal 
cumprimento aos compromissos existentes 
entre nossos pafses e de seguir trabalhando 
com o Governo guianense com vistas ao 
constante aprimoramento de nossa 
cooperac;ao. 

Declara<!ao Conjunta Brasil-Guiana 

1. Convidado pelo Presidente da 
Republica Cooperativista da Guiana, Sr. Hugh 
Desmond Hoyte, S.C., o Presidente da 
Republica Federativa do Brasil, Dr. Jose 
Sarney, efetuou visita oficial a Guiana, nos dias 
03 e 04 de marc;o de 1989. 0 Presidente Sarney 
foi acompanhado par Dona Marly Sarney e 
importante Delegac;ao que consta em anexo. 

2. Na Acolhida Cfvica que se realizou no 
Promenade Gardens, o Presidente Jose Sarney 
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recebeu as Chaves da Cidade de Georgetown. 
Em seguida, depositou uma Oferenda Floral no 
Monumento de 1763 e fez urn discurso na 
Assembleia Nacional. 

3. 0 ilustre visitante manteve amplas 
conversac;oes como Presidente Hoyte sabre as 
relac;oes entre os dais pafses bern como sabre 
outros assuntos de interesse mutua. 

4. 0 Presidente Sarney tambem manteve 
conversac;oes com os representantes do setor 
privado. 

5. A visita do Presidente Sarney, realizada 
quatro meses ap6s aquela feita pelo Ministro 
das Relac;oes Exteriores do Brasil, Roberto de 
Abreu Sodre, permitiu aos dais Chefes de 
Estado darem novo fmpeto ao desenvolvimento 
de suas relac;oes bilaterais. 

6. Os Chefes de Estado notaram a 
mudanc;a no desenvolvimento das relac;oes 
internacionais. Observaram com satisfac;ao a 
crescente cooperac;ao e o entendimento, cada 
vez maior, entre os Estados Unidos e a Uniao 
Sovietica e demonstraram esperanc;a de que 
esses desenvolvimentos levem a uma futura 
diminuic;ao das tensoes internacionais. 

7. Os dais Presidentes registraram sua 
satisfac;ao com os avanc;os observados nas 
negociac;oes entre as superpotencias sabre 
desarmamento e controle de armas, na 
expectativa de que esses entendimentos, de 
legftimo interesse para todos os Estados, sejam 
vinculados aos esforc;os desenvolvidos no 
ambito das Nac;oes Unidas, em particular na 
Conferencia do Desarmamento, dotada de 
mandata negociador especffico. Lembraram, 
nesse contexto, a necessidade de que sejam 
adotadas medidas para a contenc;ao da 
disseminac;ao geogratica das armas nucleares 
e de outras armas de destruic;ao em massa. 

8. Os Mandat<ilrios reiteraram a plena 
adesao de seus Governos aos prop6sitos e 
princfpios consagrados na Carta das Nac;oes 
Unidas. Salientaram, em particular, o respeito 
ao direito de autodeterminac;ao e de 
independencia nacional, a nao-interterencia 
nos assuntos internos de outros Estados, a 
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renuncia a amea~ ou ao uso da for~ e o fiel 
cumprimento das obriga<;oes emanadas de 
fontes do Direito lnternacional. 

9. Demonstraram a firme expectativa de 
que os desdobramentos positivos observados 
nos (Jitimos meses no campo da paz e da 
seguram;a internacionais evoluam para a 
concretiza<;ao plena dos objetivos 
consagrados pela Carta de Sao Francisco. 
Nesse espfrito, saudaram a importante 
contribui<;ao que tern sido dada pelas Na<;oes 
Unidas ao encaminhamento negociado e 
pacffico dos contenciosos regionais. 

10. Ao rever a situa<;ao da America Latina e 
do Caribe, os dois Presidentes observaram que 
tern havido urn marcado progresso no ritmo da 
coopera<;ao e da integra<;ao tanto no nfvel 
regional, quanta no sub-regional. Entenderam 
que essas manifesta<;6es expressam urn 
compromisso crescente, da parte dos pafses da 
regiao, com o fortalecimento do processo de 
Consulta e Concerta<;ao Polftica, refor~ndo a 
unidade da regiao em rela<;ao as potencias 
estrangeiras e explorando as vantagens da 
coopera<;ao e da integra<;ao. 

11. Reafirmaram sua convic<;ao da impor
tancia do desenvolvimento da regiao amazo
nica e, nesse sentido, reiteraram, firmemente, 
que cabe aos pr6prios pafses amazonicos, 
respeitados seus interesses e polfticas 
nacionais de desenvolvimento, a responsa
bilidade primordial pela prote<;ao e aprovei
tamento racional da Amazonia. 

12. Os dois Presidentes consideraram que, 
em vista da crescente preocupa<;ao internacio
nal com a situa<;ao do meio ambiente no mun
do, torna-se primordial que seus Governos en
contrem meios praticos de coopera<;ao para a 
preserva<;ao do meio ambiente. Nesse contex
to, constataram que a proxima Reuniao de Mi
nistros das Rela<;oes Exteriores do Tratado de 
Coopera<;ao Amazonica, a realizar-se em Quito, 
propiciara uma oportunidade valiosa aos dois 
pafses de cooperarem na busca de medidas 
para o desenvolvimento da regiao amazonica. 

13. Reiteraram seu apoio ao Tratado de Co
opera<;ao Amazonica, que consideram ins-

trumento extremamente importante para pro
mover e coordenar a coopera<;ao entre os paf
ses da regiao, como objetivo de facilitar o en
contra de solu<;oes para problemas comuns. 
Concordaram em que o Tratado de Coopera
<;ao Amazonica e foro aproriado para a discus
sao, em profundidade, das questoes que ate
tam a regiao amazonica, entre elas a do meio 
ambiente. 

14. Ambos os Presidentes expressaram sua 
satisfa<;ao pelo endosso da comunidade 
internacional a Resolu<;ao aprovada pela XLI 
Assembleia Geral das Na<;oes Unidas, que 
estabelece uma Zona de Paz e Coopera<;ao no 
Atlantica Sui, e salientaram a importancia de 
que todos os Estados a respeitem como tal e 
contribuam para a plena implementa<;ao dos 
objetivos da referida Resolu<;ao. Apoiaram, 
tambem, o objetivo do Caribe de se tornar uma 
Zona de Paz, de acordo com importantes 
decisoes do Movimento dos Nao-Aiinhados e 
da Comunidade do Caribe. 

15. Em rela<;ao a situa<;ao da America Cen
tral, consideraram que os recentes esfor<;os 
dos Chefes de Estado da regiao em El Salvador, 
nos dias 13 e 14 de fevereiro, constitufram urn 
relevante passo na busca de solu<;oes nego
ciadas para a America Central. Os dois Man
dataries renovaram seu apoio aos esfor<;os de 
paz na America Central, realizados pelos 
Chefes de Estado dos cinco pafses da regiao, e 
conclamaram todas as partes interessadas a 
dar apoio a suas iniciativas e contribuir para que 
elas logrem alcan<;ar seus objetivos de 
reconcilia<;ao e prosperidade para aqueles 
pafses. 

16. Saudaram as assinaturas do Protocolo 
de Brazzaville e dos Acordos de Nova York, que 
estipulam a retirada das tropas estrangeiras do 
territ6rio angolano e a implementa<;ao da Resol
lu<;ao 435/78 do Conselho de Seguran~ das 
Na<;oes Unidas relativa a independencia da Na
mfbia. Ao mesmo tempo, expressaram preocu
pa<;ao pela persistencia de tensoes na Africa 
Austral e concordaram em que a paz definitiva 
na regiao s6 sera alcan~da quando for elimi
nado da Africa do Sui o odioso regime do 
apartheid. 
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17. Acolheram com satisfac;ao a adoc;ao 
por unanimidade pelo Conselho de Seguranc;a 
da Resolu<;ao 632 que tornou possfvel a 
Assembleia Geral das Nac;oes Unidas a 
implementa<;ao da UNTAG e o infcio do 
processo que levant as eleic;oes e a 
independencia da Namibia. Expressaram a 
esperan<;a de que este processo possa se 
desenvolver sem interrupc;ao e rigorosamente 
de acordo com as Resoluc;oes 435 (1978) e 629 
(1989), do Conselho de Seguran<;a. 

18. Manifestaram seu apoio aos Pafses da 
Linha de Frente em seu esforc;o para resistir as 
polfticas desestabilizadoras e agressivas do 
Regime de Pretoria e incitaram a intensifica<;ao 
do apoio internacional para a total erradica<;ao 
do apartheid na Africa do Sui. 

19. Em rela<;ao a situac;ao no Oriente Mooio 
os dois Chefes de Estado consideraram que as 
recentes medidas tomadas pela OLP sao urn 
passo positivo para a paz na regiao. 
Expressaram seu apoio as aspira<;oes dos 
habitantes dos territories ocupados de viverem 
livres da ocupa<;ao, em seu proprio territorio 
independente. Ao mesmo tempo, expressaram 
seu pesar pelas severas reac;oes aquelas 
legftimas aspira<;oes. Concordaram sabre a 
necessidade imperiosa da convocac;ao da 
Conferencia lnternacional de Paz para o Oriente 
Media conforme determinado pela Assembleia 
Geral das Na<;oes Unidas, com a participa<;ao 
de todas as Partes interessadas. 

20. Na area das rela<;oes econom1cas 
internacionais, os dois Presidentes reconhe
ceram que os esfor<;os de desenvolvimento dos 
pafses da America Latina e do Caribe vern 
sendo feitos dentro de urn contexto complexo 
e, muitas vezes, hostil no meio economico 
internacional. Os dois Mandataries enfatizaram 
a necessidade de todos os pafses da regiao 
intensificarem esfor<;os individuais e coletivos 
para a coopera<;ao economica. 

21. Observaram que a coopera<;ao 
economica entre os pafses em vias de 
desenvolvimento, em particular, em ambito 
regional, e imprescindfvel para superar OS 

persistentes obstaculos a urn processo 
acelerado de desenvolvimento. Nesse 
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contexto, expressaram sua satisfac;ao pela 
crescente consolidac;ao dos esforc;os de 
coopera<;ao e integrac;ao que se processam na 
ALADI e na CARICOM, bern como em outros 
grupos regionais e entre alguns pafses da 
regiao. 

22. Reafirmaram a importancia que seus 
Governos atribuem ao Sistema Economico 
Latino-Americano (SELA) e seu compromisso 
com o fortalecimento desse organismo como 
foro de consulta e coordenac;ao dos pafses da 
America Latina e do Caribe. A esse respeito 
acolheram com satisfac;ao as recentes 
Consultas Regionais lnformais, entre as quais o 
Ato Regional de Solidariedade, promovidas 
pelo SELA. 

23. No que diz respeito a questao da dlvida 
externa, os dois Presidentes expressaram sua 
preocupa<;ao com os elevados Indices de 
transferencia lfquida de recursos financeiros 
para o exterior, que se constitui na principal 
restri<;ao imposta hoje aos esfor<;os de se 
reverter a estagna<;ao economica a que esta 
sujeita a grande maioria dos pafses da America 
Latina e do Caribe. De uma posi<;ao de 
receptores lfquidos de recursos financeiros da 
ordem de 2% do PIB, os palses da America 
Latina e do Caribe passaram, desde 1982, a 
transferir ao exterior recursos financeiros, numa 
propor<;ao que chegou a 4% do PIB em 1986. 
Esta situa<;ao nao pode prevalecer. 
Concordaram em que a questao da dlvida 
externa nao pode continuar comprometendo as 
perspectivas de desenvolvimento economico e 
social dos pafses devedores. lnsistiram em que 
os pafses industrializados necessitam 
compreender que a dfvida requer uma solu<;ao 
polftica, fundada nas no<;oes de 
co-responsabilidade e de interdependencia 
internacionais. 

24. Os dois Chefes de Estado expressaram 
sua preocupa<;ao com a crescente tendencia 
ao protecionismo e destacaram que esse 
fenomeno continua a afetar adversamente a 
capacidade dos pafses em desenvolvimento, 
em particular, de emergirem da atual crise 
economica. Manifestaram a esperanc;a de que 
a Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e 
Comercio (GA TI) possa fortalecer o sistema de 
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comercio multilateral, reduzindo o protecio
nismo e contendo o avanc;o de medidas 
unilaterais ilegrtirnas que vern sendo adotadas 
pelos parceiros comerciais mais fortes. 

25. No tocante as relac;oes bilaterais, OS 

dais Chefes de Estado coincidiram na 
disposic;So de torna-las cada vez mais estreitas 
e proveitosas para ambos os parses. 
Reconheceram a relevancia do Programa de 
Trabalho de Georgetown, firmado em 16 de 
setembro de 1988, como orientac;So para os 
esforc;os conjuntos em prol do desenvolvi
mento das atividades de cooperac;So bilateral. 
Expressaram sua satisfac;ao pelo empenho 
com que vern sendo adotadas iniciativas com 
vistas a sua plena implementac;ao e 
comprometeram-se a continuar envidando 
esforc;os nesse sentido. 

26. Os dais Mandataries reafirmaram a 
atenc;So primordial que a cooperac;So tecnica 
bilateral deve dedicar aos campos da saUde e 
da agriculture, alem daquele da energia, como 
expresso no Programa de Trabalho de 
Georgetown. Manifestaram sua satisfac;ao 
pelas iniciativas que vern sendo adotadas 
nessas areas e seu empenho em que possam 
ser acompanhadas de novas ac;oes, a serem 
adotadas em conformidade com as neces
sidades e possibilidades determinadas pela 
situac;ao financeira e econOmica dos dois 
parses. 

27. Os dais Presidentes expressaram sua 
profunda apreensao pela intensificac;So do uso 
indevido e do trafico ilfcito de substancias 
psicotr6picas. Reconheceram a necessidade 
de ampliar a coopera<;ao nesse campo, tanto 
multilateral como bilateral, neste ultimo caso ao 
amparo do Acordo sabre Prevenc;So, Control e. 
Fiscalizac;So e Repressao ao Uso lndevido e ao 
Trafico llfcito de Entorpecentes e Substancias 
Psicotr6picas, firmado em 16 de setembro de 
1988, pelos Ministros das Rela<;6es Exteriores 
dos dais parses. 

28. 0 Presidente Jose Sarney reiterou a 
disposi<;ao brasileira de examinar com o 
maximo interesse, dentro das disponibilidades 
dos recursos existentes, a concessao de novas 
facilidades para a importac;ao, pela Guiana, de 

produtos de origem brasileira para atender as 
necessidades da populac;ao e do sistema 
produtivo guianense. Ambos os Presidentes 
reiteraram seu interesse em que sejam solu
cionados, com presteza e de forma mutua
mente satisfat6ria, os assuntos pertinentes no 
relacionamento financeiro. 

29. Os dais Chefes de Estado reconhe
ceram a importancia da promoc;ao do comercio 
entre ambos os parses e concordaram envidar 
esfor<;os no sentido de se explorarem as 
possibilidades de incremento do intercambio 
bilateral, tendo em vista o objetivo de se 
equilibrar a balanc;a comercial entre os dois 
parses. Nesse contexte, registraram, com 
satisfac;ao, que uma empresa brasileiro
guianense devera iniciar explora<;ao mineral 
regular em Tassawini, noroeste da Guiana, a 
partir do segundo semestre de 1989. 
Reafirmaram, ainda, sua vontade de continuar 
cooperando no campo da irrigac;ao e do 
abastecimento de agua. 

30. Concordaram na importancia de que 
sejam examinadas todas as possibilidades de 
ampliar e de tornar mais rapidas e eficientes as 
linhas de transporte entre o Brasil e a Guiana, 
com o objetivo de facilitar o trafego de pessoas 
e aumentar o fluxo comercial entre os dais 
parses. 

31. Dentro desse esprrito, o PresidenteJose 
Sarney comunicou o reinrcio dos servic;os 
aereos para a Guiana, em linha regular semanal 
no trecho Boa Vista-Georgetown-Boa Vista, a 
partir de 29 de junho de 1989. 

32. 0 Presidente Hoyte expressou seu 
reconhecimento pela coopera<;ao que o Brasil 
esta prestando a fim de contribuir para a 
solu<;ao dos problemas que a Guiana esta 
enfrentando no setor de energia eletrica. 0 
Presidente Sarney reiterou a disposi<;ao 
brasileira de continuar a prestar cooperac;So a 
este setor da economia guianense, tanto na 
presente situac;So de emergencia como a mais 
Iongo prazo. 

33. Ao termino da visita, ambos os 
Presidentes mostraram-se sumamente 
satisfeitos com as conversa<;oes mantidas e 
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Pelb Governo:daRepUbJiaaFederativa.do ,Brasil-~ 
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- Senhot Embabcador::Paulo<Tarso .f1e~ha· de 
Lima·_.,. · Setretati0"Gera1 'dasrRelac;Oes';Ex• 
teriores:· '·· ·· · n · ·· _, .. • \, ;:•: " ., . : '""" · ·.: · 

- Senhor.Vicente cavarcamecFialt:ro:.-n Ministro 
de Estada das·Minase Enetgia. ·;:. >· .. ·'~''··'' ' 

- Senhor General-de-Divisao Rubens Bayma 
Denys - Ministro de Estado, Chefe do 

:. Gabinete 'Milttahda~;:Ptes:i<lfen.cia da 
-~~RepUblica. :··.: ,:n;{·~ c· ,!.Jt'<:~;··ii._:I':'"L<:. y9n 

~~ Senhor Hetio ·Mota 1Gueiras (~. Gowmador, 
do Estado doParatY' ::: ·;:<'.,. r:,,P c,,,_J;:rot Cll' 

- Senhor AmazonitiaA~.rmand@.i MeodeSH';r:: 
Governador do Estado do Amazonas. 
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Estado deRoraimai ' c '"" 

,.... Serihor Jorge·Nova da (;QSta !~1 f.aGv.erpad~ 
do Estado do'AmapaJ''~;~:: •:; ~. r•i',::tii'--'"• 

- Senhor SenadOI' JooodePaMI Menezesi" 
- Senhor Romulo ;VAar. F1,1rtaaioZ~'- ESeo~rJ<r 

Geral d<rMinisteriQ das\Cllilmurnioag{)es;•.GHJ 
- Senhor Ernba1kadOJi:Aderbal O:ostaL:f" 6~ 

baixadt>'r~' do\' Bras:lb crii;l1:.'Ji1epublic~ 
Cooperativista da Guiana. ;);;r;1•:; ~;p:::;,. 

- Senhor Embaixador Luiz Felipe Palmeira 
Lamprela -Subsecretar.JoH3eraJ d.e~ssunto~ 
Politicos· Bi!aterais :dod.1t.n~sler!:Q;:QC;l~ 
Relac;:oes EXt~riores. 1': ,.- , .-.:i··.:,;,;t' .. 
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Chefe de Gabinete d~,§.~.~t~riP:;~~~c;U pas, 
Relac;:oes EXteriores. 

c:. Sen~r, I'N!!rnir $~~~ ~r.:J?l.f~,Of da ~~eira d~ 
' . G.QmeJf;!,~ ,.l~xler:Jqr 9~- ~,anc:;p, ~0 srasil. 

(GAC,E),().;. ... q:rr:,: ::. ,_. . ·.,: i , ': . 

-:-·r:~en!lqf. 1 0HT')MZ:J~Jy~l~or;;-;:I:Pres.ideote .. da 
,EmPf:~%ar ~f.a~,i,l~,,~r;a,)pe -l?esquisas 

' .. Agrppg~u~rie,s,{~MI?~I.',);v~ ·. . .. :::>·· ·. · 
.,... . Senh~r l3.c;>.qertonvarlo~: ~eQt;l,i.~_r., :'": .. qiret9~: 
.• G~r~\ do c$ef\{ic;;<;> ~~Gi9Qai g~ Aprendizagem 
·r::G91l'l@r9i9b{§J:N~). ,.,~. :~··· ,,y• . . . 

- ; ~c;u;-PfN)f~sqr,. ~~i~. ~HI.;;. Dir.etor ~e 
;'b~ oqp~«t~:9;}t;~t~ftB~ei~~!, do(, s e~,vi c;;o 
i;kNa~~sb,p~,.AJ?.rpo1d !~ag~m, lnd ustrial 

(SENAI). . . . 
Senhor Ernesto Armando Roesler - Chefe 

;:,,,l;ic;.Jl:$~~~~~'~m~r:a~ap.lf1t~.rnacional 
:~, Mia~ c;~a,r:w:~i~~~~tri~t9 1~:. "· .. , ~. . . , ..... , 

<;~m~;~;~9; ~r~~~g~~;-',::~;~:~:· , ., ~. 
4~A- 4e, mfi,J;~Q, '!~. L.~ . r'· .•. , .. - .. -, 
~-' "' j "•'·• .' " f' ' j '"·· <.- ,,r<_, I' '•--""' ' J •' )•!. • •.; J ·,· ''•·f''"·''.\·c' 

E:m·ret.t(l~otQ:e.:tr~balhQHf~a.i!~9.a. hoJ\3. ~11tr~ 
r..apreS:S'n:ta.n~e$;_d~ &yen~\Ci? Bra.~i.!~ira de 
CooperaqaO (~eO);(i~J;;fJi!®iJ<!da @arasil em 
Gleor.g;et~·•\Htibe . d-o:, ,p~~.rt~JB:~nto de 
®oopem.¢B0<;6cooomig~ Jot~ma~on~l (DIEC) 
da Presidencia da Republica, foi.feit(l,(l\faliac;;~o 
do Programa de Cooperac;;ao Tecnica 
estab.e~jd~t!if:l~(:~'Rr99r,a1Jlii .d~. Trab.s;tlho de 
6eorg.et~l'fi,d~§s~~dq,~pwp;.Mtnistr9. cias 
R~a~f>lil~~pr~9~R,~p~b!jp~.f:ed~rativa do 
(:}Jas.ih B9~Q:®~9rctt.~~f~~.9,Mifli.~tro d()s 
N.:~ Q:Q~l~~:$ ,,iij,§t,(a;':lQ~ir-o~ A~k f1~p.y_pqqa 

• , . I ... , . ~ 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Cooperativista da Guiana, Rashleigh Esmond 
Jackson. no dia 16 de setembro de 1988, cujas 
conclusoes estao a ser descritas: 

A - Agricultura 

A ABC e a Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisas Agropecuarias) elaboraram 
cronograma de 1989/90 de coopera~o como 
Nari (National Agricultural Research Institute) 
para as atividades de produ~o de soja, sorgo, 
carne bovina e de intercambio de 
germoplasma. Dentro do cronograma, a 
iniciar-se dentro de 2 semanas, foi estabelecido 
urn programa de troca de visitas de tecnicos 
brasileiros e guianenses. 

B - Saude 

A ABC aguarda o recebimento de cronograma 
de atividades em 1989 no campo das endemias 
tropicais a ser encaminhado pela Sucam 
(Superintendencia de Campanhas de SaUde 
Publica) do Ministerio da Saude do Brasil. 

C - Energia 

Logo ap6s a assinatura do Programa de 
Trabalho, tecnico da CESP estabeleceu 
contactos com a Guyana National Resources 
Agency (GNRA). 

A CESP aguarda, no corrente mes, o 
recebimento de documento complete da GNRA 
sobre o plano energetico nacional para analise 
das possibilidades de cooperac;ao dentro dessa 
area. 

Os representantes brasileiros e guianenses 
identificaram outras fontes alternativas de 
energia com possibilidades de serem utilizadas 
na Guiana, a saber: 

a. carvao vegetal; 
b. resfduos de arroz; 
c. pequenas turbinas hidreletricas (maximo de 

2,5mw) para uso nas comunidades mais dis
tantes. 

0 SENAI examinant junto as industrias 
fabricantes de turbinas, a possibilidade de 
realizar estagios para tecnicos guianenses. 

D - Telecomunicac;oes 

Sera examinada a possibilidade de identificar 
empresa brasileira de consultoria no setor de 
telecomunicac;oes para desenvolver projeto 
que envolva os seguintes aspectos: 

a. coopera~o para melhoria das linhas de 
telex; 

b. melhoria do sistema de comunicac;oes inter
nas especialmente nas regioes do interior e 
de fronteira; 

c. cooperac;ao para aprimoramento dos 
servic;os telefonicos internacionais utilizan
do o Brasil como m6dulo central de 
transmissao. 

E - Aproveitamento florestal 

0 Governo da Guiana respondeu, em 28 de 
fevereiro ultimo, a proposta de trabalho 
apresentada pelo lnstituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Nao Renovaveis 
(antigo IBDF). A proposta envolve o envio de 
especialistas guianenses ao Brasil para estudo 
de tecnologia da madeira, bern como a remessa 
de materiais para testes, proposta esta que sera 
analisada pelo referido instituto. 

F - Minerac;ao 

Ainda esta por ser definida data da vinda de 
tecnico da CPRM (Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais) do Brasil em missao de 
diagn6stico a Guiana. As autoridades 
guianenses manifestaram interesse em receber 
apoio institucional em termos de pesquisa 
geol6gica para "Guyana Geological Mining 
Commission" (GGMC). 

G - Desenvolvimento industrial 

Em resposta a consulta do DIEC, os 
representantes brasileiros confirmaram que o 
CEBRAE (Centro Brasileiro de Apoio a Pequena 
e Media Empresa) ira colaborar com o envio de 
consultores para o projeto de coopera~o com 
a "Guyana Manufacturing and Industrial 
Development Agency" (GUYMIDA), no sentido 
de fortalecer as pequenas e medias empresas. 
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H - Forma~io profissional 

As autoridades guianenses afirmaram que o 
projeto de forma<;ao profissional (setor 
industrial), elaborado pelo Senai (Servi<;o 
Nacional de Aprendizagem Industrial) e 
submetido pelo Governo da Guiana ao BID, 
aguarda financiamento dessa institui98o. 

A ABC propos que se estudasse a conveniencia 
de se identificar alguns dos subprojetos para 
implementa<;ao a curto prazo. 
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Considerando as diffceis condic;oes 
economicas e financeiras dos dois parses, 
serao buscados junto a fontes internacionais de 
financiamento recursos para implementa<;ao 
das atividades previstas que envolvam maiores 
custos. 

Ficou decidido que, previamente ao 
estabelecimento dos grupos adhoc de 
informac;ao e acompanhamento, sera 
formulado o programa anual de trabalho ate a 
primeira quinzena de abril proximo. 
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meio ambiente: reuniao 

de cupula na haia 

Discurso do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, 
Representante pessoal do Presidente da Republica, 
na Reuniao de Cupula sobre Protec;ao da Atmosfera 

Aproveito esta oportunidade para agradecer ao 
Governo e povo neerlandes a cal ida e simpatica 
acolhida dada a minha delegac;ao. 

A iniciativa dos primeiros-ministros dos Parses 
Baixos, da Franc;a e da Noruega de organizar 
esta reuniao para discutir importantes questoes 
relativas a protec;ao da atmosfera foi 
atentamente considerada pelo meu governo 
tao logo o Presidente Sarney recebeu o amavel 
convite para participar deste encontro. 

E 6bvio que essa iniciativa s6 poderia ser bern 
recebida tendo em vista o grande esforc;o 
nacional que meu Pals esta empreendendo no 
campo da protec;ao ambiental. A declarac;ao 
que assinaremos hoje representa urn marco 
fundamental em nossos esforc;os no sentido de 
conferir novo fmpeto a coopera<;ao interna
cional na area do meio ambiente, de acordo 
com os prop6sitos e princfpios da Carta das 
Nac;oes Unidas. 0 Brasil deseja e esta disposto 
a continuar cooperando como grupo de Estado 
aqui representado, bern como com outros 
estados-membros das Nac;oes Unidas, com 
vistas ao aprimoramento e implementac;ao dos 
princfpios contidos na Declarac;ao. 

Em nossa opiniao, tres pontos deveriam ser 
enfatizados e adequadamente tratados, caso 
desejemos realmente tornar efetivos os 
princfpios hoje adotados. 0 primeiro ponto 
seria a criac;ao de mecanismos financeiros que 
possibilitem aos pafses em desenvolvimento o 
estabelecimento de programas de prevenc;ao 
da poluic;ao atmosferica; o segundo, assegurar 

livre acesso e efetiva transferencia de 
tecnologias de protec;ao ambiental, sem custo 
comercial, em favor dos pafses em desen
volvimento; o terceiro ponto reside na capaci
dade dos pafses altamente lndustrializados de 
reduzir substancialmente os nfveis atuais de 
emissao de resfduos poluentes na atmosfera, 
seja mediante reduc;ao do consume supertluo 
e irracional de combustfveis f6sseis, ou 
mediante o desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia. 

Considero que os representantes dos pafses 
aqui reunidos deram clara indicac;ao de sua 
vontade polftica quanta a consecuc;ao dos 
objetivos relacionados com os tres pontos 
mencionados acima. Recorda a afirmac;ao do 
Presidente Sarney de que a responsabilidade 
soberana e indeclinavel de cada pafs de 
administrar o seu meio ambiente nao exclui a 
possibilidade de efetiva cooperac;ao em nfvel 
multilateral; ao contrario, essa responsa
bilidade ressalta a necessidade da cooperac;ao 
internacional. 

Hoje demos urn importante passo na direc;ao 
correta. Espero que no futuro proximo a 
comunidade internacional tambem possa 
buscar soluc;oes para outros problemas 
cruciais para a protec;ao do meio ambiente em 
nosso planeta, particularmente aqueles de 
maior gravidade, tais como a ameac;a ao meio 
ambiente que decorre da existencia de 
enormes arsenais de armamento nuclear e a 
possibilidade de uma guerra nuclear. 

35 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

DeclaraCiio da Haia 

Em 11 de mar<;o de 1989, Chefes de Estado ou 
de Governo, ou seus representantes pessoais, 
de 24 parses reuniram-se na Haia, por iniciativa 
dos Primeiros-Ministros da Fran<;a, Noruega e 
Parses Baixos, e assinaram a segulnte 
Declara<;ao da Haia 

0 direito a vida e 0 direito do qual derivam todos 
os outros direitos. Garantir esse direito e urn 
dever absoluto para os governantes de todos 
os Estados do mundo. 

As pr6prias condi<;oes de vida em nosso 
planeta estao hoje amea<;adas pelas graves 
agressoes a questao submetida a atmosfera 
terrestre. 

Estudos cientificos abalizados demonstraram a 
existencia e a amplitude de perigos 
consideraveis relacionados sobretudo ao 
aquecimento da atmosfera e a deteriora<;ao da 
camada de ozonio. A a<;ao levada a efeito para 
resolver esse ultimo problema se inscreve no 
quadro da Conven<;ao de Viena para a Prote<;ao 
da Camada de Ozonio (1955) e do Protocolo de 
Montreal (1987), enquanto que a solu<;So do 
primeiro problema foi confiada ao Grupo 
lntergovernamental sabre Mudan<;as 
Climaticas, institufdo pelo PNUMA e pela OMM 
e cujos trabalhos foram recentemente 
iniciados. Ademais, a Assembleia Geral das 
Na<;oes Unidas adotou em 1988 a Resolu<;ao 
43/53 sabre a Prote<;ao do Clima Global, que 
reconhece a questao das mudan<;as climaticas 
como uma preocupa<;ao comum da 
humanidade. 

De conformidade com os conhecimentos 
cientfficos atuais, as consequencias desses 
fenomenos parecem suscetfveis de par em 
perigo os sistemas ecol6gicos e os interesses 
vitais de toda a comunidade. 

Como o problema e Planetaria, sua solu<;ao nao 
pode ser concebida senao em nfvel mundial. 
Tendo presente a natureza dos perigos 
envolvidos, as solu<;oes a serem buscadas 
abrangem nao apenas o dever fundamental de 
proteger o ecossistema terrestre, mas tambem 
o direito de viver-se com dignidade em meio 

36 

ambiente global viavel e, em conseqi.iencia, o 
dever da comunidade das Na<;oes em rela<;ao 
as gera<;oes presentes e futuras de fazer todo 0 

possfvel para preservar a qualidade da 
atmosfera. 

Nessas condi<;oes, julgamos que, diante de urn 
problema cuja solu<;ao apresenta a caracte
rrstica trrplice de ser vital, urgente e mundial, 
estamos numa situa<;ao que requer nao apenas 
a implementa<;ao dos princfpios existentes, 
mas tambem urn enfoque novo, mediante a 
elabora<;ao de novas princfpios de direito 
internacional, notadamente de mecanismos de 
decisao e de execu<;ao novas e mais eficazes. 

lmpoem-se medidas de regulamenta<;B.o, de 
apoio e de ajuste que levem em conta a 
participa<;ao e a contribui({ao potencial de 
pafses de nfveis de desenvolvimento diferentes. 
A maior parte das emissoes que afetam 
atualmente a atmosfera se originam nas na<;oes 
industrializadas. E igualmente nessas na<;oes 
que as possibilidades de mudan<;a sao maiores, 
e sao elas tambem que dispoem dos maiores 
recursos para tratar eficazmente do problema. 

A comunidade internacional e especialmente 
das na<;oes industrializadas tern obriga<;oes 
especiais de assistirem pafses em desen
volvimento que seriam muito severamente 
afetados por mudan<;as na atmosfera, apesar 
de muitos deles nao terem atualmente senao 
uma responsabilidade marginal nesse pro
cesso. 

As institui<;oes financeiras e as agencias de 
assist£mcia ao desenolvimento, nacionais e 
internacionais, deverao coordenar suas 
atividades de modo a promover urn 
desenvolvimento sustentavel. 

Sem prejufzo das obriga<;oes internacionais de 
cada Estado, os signatarios reconhecem e se 
comprometem a promover os seguintes 
princfpios: 

a) 0 princfpio do desenvolvimento, no ambito 
das Na<;oes Unidas, de uma nova entidade 
institucional, seja pelo fortalecimento das 
institui<;oes existentes, seja pela cria<;ao de 
uma nova institui<;ao, que, no contexto da 
preserva<;ao da atmosfera terrestre, sera 
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responsavel pelo combate ao aquecimento 
da atmosfera, recorrendo a procedimentos 
decis6rios eficazes, mesmo quando, em 
certos casas, um acordo unanime nao pode 
ser alcanc;:ado; 

b) 0 principia de que a entidade procedera ou 
tara proceder os estudos necessarios, tera 
acesso, a seu pedido, a informac;:oes 
idoneas, assegurara a difusao e o 
intercambio de conhecimentos cientfficos e 
tecnol6gicos - que implica promover o 
acesso as tecnologias necessarias -, 
desenvolvera instrumentos e definira nor
mas que favorec;:am ou garantam a protec;:ao 
da atmosfera e exercera o controle da 
observancia dessas normas; 

c) 0 principia de medidas apropriadas des
tinadas a promover a aplicac;:ao efetiva e o 
respeito as decisoes emanadas da nova en
tidade, as quais estarao sujeitas ao controle 
pela Corte lnternacional de Justic;:a; 

d) 0 principia de que os paises para os quais 
as decisoes tomadas para proteger a atmos
fera signifiquem um encargo especial ou 
anormal, tendo em vista sobretudo seu nivel 
de desenvolvimento e sua responsabilidade 
efetiva pela deteriorac;:ao da atmosfera, 
receberao uma assistencia justa e equitativa 
a titulo de compensac;:ao. Com essa 
finalidade, deverao ser institufdos mecanis
mos apropriados; 

e) A negociac;:ao dos instrumentos juridicos 
necessarios para proporcionar um alicerce 
institucional e financeiro, que seja eficaz e 
coerente, aos principios acima enunciados. 

Os Chefes de Estado e de Governo ou seus 
representantes, que deixaram expressa sua 
adesao a presente Declarac;:ao atraves de sua 
assinatura, afirmam sua vontade de promover 
os princfpios assim definidos da seguinte 
forma: 

- Desenvolvendo sua iniciativa no seio das 
Nac;:oes Unidas em coordenac;:ao e estreita 
colaborac;:ao com as instituic;:oes existentes 
e criadas sob os auspfcios das Nac;:oes 
Unidas; 

- Convidando todos os Estados do mundo e 
as organizac;:oes internacionais competen
tes na materia a participarem, levando em 
conta os estudos realizados pelo GIMC, na 
elaborac;:ao de convenc;:oes- quadro e de 

outros instrumentos jurfdicos necessarios a 
criagao da entidade e a implementarem as 
demais princfpios acima enunciados com o 
objetivo de proteger a atmosfera e de lutar 
contra as mudanc;:as climaticas, em par
ticular contra o aquecimento global; 

- Conclamando todos os Estados do mundo 
e as organizac;:oes internacionais competen
tes na materia a assinarem e a ratificarem as 
convenc;:oes relacionadas com a protec;:ao 
da natureza e do meio ambiente; 

- lnstando todos os Estados do mundo a 
subscreverem a presente Declarac;:ao. 

0 original desta Declarac;:ao, redigido em 
frances e ingles, sera encaminhado ao Governo 
do Reina dos Pafses Baixos, que o conservara 
em seus arquivos. Cada um dos Estados 
participantes recebera do Governo dos Paises 
Baixos uma c6pia autentica desta Declarac;:ao. 

Ao Primeiro-Ministro dos Paises Baixos 
solicita-se que envie o texto desta Declarac;:ao, 
que nao e passive! de registro nos termos do 
Artigo 102 da Carta das Nac;:oes Unidas, a todos 
os Estados-membros das Nac;:oes Unidas. 

Haia, 11 de marc;:o de 1989 

Helmuth Kohl 
Chanceler da Republica Federal da Alemanha 

Gareth Evans 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e do 
Comercio da Australia 

Paulo Tarso Flecha de Lima 
Secretario-geral das Relac;:oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil 

Brian Mulroney 
Primeiro-Ministro do Canada 

Felix Houphou'e't-Boigny 
Presidente da Republica da Cote d'lvoire 

Muhammed Hosni Mubarak 
Presidente da Republica Arabe do Egito 
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conferencia dos estados partes 
do protocolo de genebra de 1925 

e outros estados interessados 

Discurso pronunciado pelo Ministro Abreu Sodre, em 
Paris, em 7 de janeiro de 1989, na ConferAncia dos 
Estados Partes do Protocolo de Genebra de 1925 e 
outros Estados interessados 

Senhor Presidente, 

A Revoluc;ao Francesa, que se eternizou na 
mem6ria e na cultura da humanidade, completa 
seu bicentenario neste anode 1989. E para mim 
uma honra muito especial visitar a cidade que 
foi o seu berc;o, quando transcorrem preci
samente os primeiros dias dessa celebrac;ao 
hist6rica. 

Os ideais, val ores e concepc;oes que florescem 
no mundo inteiro a partir daquele movimento 
fazem de Paris o cenario perfeito das 
deliberac;oes para as quais fomos aqui 
convocados. Liberdade, igualdade, fra
ternidade - este o lema que simboliza a 
arraigada tradic;ao democratica da grande 
Nac;ao francesa. Esses princfpios que se 
tornaram universais, base da justic;a, do 
progresso, do respeito aos direitos e a 
dignidade da pessoa humana, dos sentimentos 
de solidariedade, compreensao e conc6rdia 
haverao de inspirar os trabalhos desta 
Conferencia dos Estados Partes do Protocolo 
de Genebra de 1925 e outros Estados 
interessados. 

A realizac;ao do encontro deve ser creditada a 
oportuna e merit6ria iniciativa do Presidente 
Franc;ois Mitterrand. Todos reconhecemos 
seus beneffcios para a paz e a cooperac;ao entre 
os povos. Ao ocupar esta tribuna, identifico no 
numero e na representatividade das 
Delegac;oes aqui presentes o eco amplamente 
positivo da decisao da Franc;a de promover a 
reuniao, na qualidade de pals depositario 
daquele ato internacional. 

Estadista que tern dado mostras de profunda 
sensibilidade para os problemas do mundo 
contemporaneo, o Presidente Mitterrand 
presta, assim, uma grande contribuic;ao para o 
esforc;o da comunidade das nac;oes com vistas 
a fortalecer a consciencia universal dos efeitos 
deleterios das armas qufmicas. Trata-se de rna is 
uma evidencia da polftica atuante e construtiva 
da Franc;a no cenario internacional. 

Compartilhamos, Senhores Delegados, as 
preocupac;oes com uma questao que vern 
assumindo contornos graves e conflitivos. 
Cabe-nos examina-la com seriedade e boa-fe, 
sem fugir as responsabilidades. Seu tratamento 
envolve necessariamente compromissos 
eticos, jurfdicos e politicos. E nosso dever dar 
prova de empenho e determinac;ao para que o 
mundo se liberte de toda forma de violencia e 
toda pratica cruel ou desumana, como a que 
encerra o uso das armas qufmicas. 

Se a ciencia deu ao homem a capacidade de 
desenvolver os meios mais sofisticados de 
destruic;ao, e inconcebfvel que lhe faltem 
vontade e poder para colocar as conquistas 
tecnol6gicas exclusivamente a servic;o do 
progresso, do bem-estar e da dignidade dos 
povos. 

0 Brasil assinou e ratificou sem reservas o 
Protocolo de 1925 sobre a proibic;ao de 
emprego na guerra de gases asfixiantes, 
t6xicos ou similares e de meios bacteriol6gicos. 
Em tal condic;ao, esperamos que este encontro 
nao s6 reafirme a validade do Protocolo, mas 
tambem reforce sua efetividade. Desejamos 
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firmemente que nossos trabalhos possam 
imprimir novo impulse as negocia<;oes em 
curse na Conferencia do Desarmamento, com 
vistas a conclusao, em futuro pr6ximo, de uma 
conven<;ao abrangente que assegure a 
proscri<s8o total e definitiva dessa classe de 
armamentos. 

0 que nos devemos proper, em ultima analise, 
e impedir que qualquer povo da Terra seja 
vitimado por armas tao criminosas. 

A voca<s8o pacifica e humanitaria de meu pafs 
repugna a continuada existencia das armas 
qufmicas. Devemos bani-las, em razao de seu 
potencial de destrui<s8o em massa e de seus 
efeitos indiscriminados, que podem afetar 
popula<;oes civis. 

Entendemos que o comprometimento com o 
nao-emprego dessas armas deve ir alem da 
pratica e da consciencia das partes contra
tantes do Protocolo. Deve ser reconhecido 
como norma viva e inquestionavel do direito 
internacional. A todas as na<;oes cabe 
observa-la irrestritamente. 

Nesse sentido, esperamos que os Estados que 
ainda nao sao partes venham a aderir, sem res
tri<;oes, ao Protocolo. Esperamos, igualmente, 
que os Estados partes que ainda mantem reser
vas aos termos do Protocolo reconsiderem 
suas posi<;oes e aceitem o documento em sua 
totalidade. Sera altamente benefice para os 
prop6sitos do desarmamento geral e complete, 
e, par conseguinte, para os ideais de paz, segu
ran<;a e desenvolvimento dos povos, se 
pudermos lograr uma unanimidade global em 
torno do Protocolo de Genebra. 

Senhor Presidente, 

Event as recentes trouxeram a questa a das ar
mas qufmicas para o centro das preocupa<;oes 
da comunidade internacional. Mostraram a im
portancia e a urgencia de evitarmos que o em
prego dessas armas volte a intensificar o medo 
e o sofrimento normalmente ja provocados 
pelos conflitos externos ou internes. 

A presen<;a maci<;a da comunidade 
internacional nesta Conferemcia revela que os 
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anseios de paz nao conhecem fronteiras. Nao 
pertencem nem a fortes ou fracas, nem a 
armadas ou desarmados. Tampouco sofrem a 
erosao do tempo, como evidencia a plena 
atualidade dos objetivos que levaram nossos 
antecessores, os signataries do Protocolo de 
1925, a consagrarem em urn ato internacional 
de significative alcance regras de conduta 
nascidas de uma amarga experiencia de 
guerra. Revela esta reuniao a gravidade com 
que encaramos o tema e nossa disposi<s8o de 
juntarmos esfor<;os para seu equacionamento. 

Nao estamos aqui para mudar o Protocolo de 
1925, nem para substituir as negocia<;oes em 
curse na Conferencia do Desarmamento ou 
criar outra via paralela. 

Esta reuniao representa urn ato de afirma<;ao 
polftica de nossos Governos no sentido de 
reconhecer a plena vigencia da proibi<;ao do 
emprego de armas qufmicas e de considerar 
meios efetivos para seu cumprimento. 

E esperan<;a do Governo brasileiro que, ao 
cabo desta conferencia, a comunidade 
internacional se una inequivocamente em torno 
dos seguintes pontes: 
- a plena validade do Protocolo de 1925 e a 

necessidade de sua estrita e efetiva 
observancia; 

- a urgencia da conclusao, pela Conferencia 
do Desarmamento, de uma conven<;ao 
universal e nao-discriminat6ria para a com
pi eta proibi<;ao do desenvolvimento, 
produ<;ao, estocagem e emprego de armas 
quimicas e sua destrui<;ao; 

- a necessidade de que os Estados respeitem 
escrupulosamente o principia do nao-uso 
da for<sa para a solu<s8o de controversias; 

- a necessidade da coopera<s8o internacional 
para garantir a seguran<sa de todos os Es
tados, independentemente de seu tamanho 
ou grau de desenvolvimento; 

- a relevancia das na<;oes unidas para a 
promo<;ao de esfor<;os de desarmamento 
em bases multilaterais. 

Com rela<;ao ao primeiro ponte, o Brasil 
mantem a firme convic<;ao de que o Protocolo 
de 1925 e urn instrumento plenamente vigente, 
que deve ser observado de forma escrupulosa 
e de boa-fe pelos Estados partes, conforme o 
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principia "pacta sunt servanda". Ao se 
considerarem reciprocamente vinculados 
pelos termos do Protocolo, as partes nao 
devem partir do pressuposto de que alguma 
outra parte pod era eventual mente transgredi-lo 
e, portanto, se reservar o direito de possuir 
armas qufmicas para eventual uso a titulo de 
retalia~o. Pois a posse de uma arma traz 
implfcita a possibilidade de vir a ser usada 
algum dia. Assim, o estrito cumprimento da 
obriga~o de nao usar armas qufmicas tern 
como corolario a renuncia a sua posse. 

A conclusao das negociac;oes sabre uma 
convenc;ao abrangente no ambito da 
Conferencia do Desarmamento constituira 
passo decisivo para prevenir a recorrencia de 
eventos condenaveis pela comunidade 
internacional. 

As normas a serem incorporadas a futura 
convenc;ao devem ter carater universal e nao
discriminatorio. Nao devem afetar os legftimos 
interesses dos pafses em desenvolvimento, em 
particular no que se refere ao progresso 
economico e social, processo no qual a in
dustria qufmica certamente desempenha 
importante papel. Assim, a conven~o nao deve 
comportar apenas uma igualdade de direitos e 
obrigac;6es no processo de eliminac;ao das ar
mas qufmicas; deve, tambem, evitar que sejam 
criadas situac;oes que equivaleriam a cercear o 
acesso de pafses em desenvolvimento a 
materiais e tecnologias legitimamente 
necessarias para finalidades civis. 

Ao transmitir suas expectativas de urn 
instrumento final justo, eficaz e eqOitativo, esta 
reuniao ministerial estara indicando a 
Conferencia do Desarmamento os anseios da 
comunidade internacional tanto pela coibic;ao 
do potencial qufmico para fins belicos quanta 
pela nao-obstruc;ao da colabora~o para fins 
pacfficos. 

A ameac;a representada pelas armas qufmicas 
a paz e a seguranc;a internacional nao com porta 
soluc;6es parciais, restritas ao controle de sua 
disseminac;ao horizontal. Urge enfrentar o 
problema da proliferac;ao dessas armas em sua 
dimensao mais ostensiva e preocupante, qual 
seja. a da acumulac;ao vertical nos arsenais de 

diferentes Estados. Nao podemos concordar 
com qualquer esquema de legitimac;ao da 
posse de instrumentos tao desumanos. Nao 
podemos reeditar, em nova area, regimes 
discriminatorios e infquos. 

A preocupac;ao pelo emprego de armas 
qufmicas deve inserir-se no quadro mais amplo 
da proibi~o do uso ou da ameac;a de uso de 
qualquer arma, convencional ou nuclear, para 
a solu~o das controversias, norma de direito 
internacional incorporada a Carta das Nac;6es 
Unidas. 0 empenho com que se busca 
concretizar o objetivo do desarmamento no 
campo das armas qufmicas deve ter sua 
contrapartida em todos os campos belicos, 
notadamente o nuclear. 

A construc;ao da paz mundial nao e 
responsabilidade exclusiva das grandes 
potencias. E tarefa a ser cumprida com base na 
prevalencia da coopera~o internacional sobre 
as veleidades do poder. A seguranc;a de uns 
nao pode ser promovida as custas da 
seguranc;a de outros. T ados os Estados tern 
direito a viver em urn mundo estavel, justo e 
pacffico. 

Afirmou o Presidente Jose Sarney na T erceira 
Sessao Especial da Assembh~ia-Geral das 
Nac;6es Unidas dedicada ao desarmamento, 
em junho de 1988, que "as preocupac;6es de 
seguranc;a de urn Estado sao tao validas, tao 
importantes e tao relevantes quanta as de 
qualquer outro. Ao mesmo tempo, nenhum 
Estado deve pedir a qualquer outro que tome 
medidas de desarmamento que ele proprio nao 
esteja disposto a tomar, Ninguem pode pedir a 
outrem o que ele proprio nao pode conceder". 

Nao podemos esquecer que a promoc;ao da 
seguranc;a e condic;ao essencial a preservac;ao 
do meio ambiente. Assim, quanta mais 
progredirmos em dire~o a urn mundo menos 
armada, e portanto mais seguro, quanta mais 
exito tiver a comunidade internacional em seus 
esforc;os para a eliminac;ao completa dos 
arsenais nucleares e de outras armas de 
destruic;ao em massa, como as armas 
qufmicas, maiores garantias terao as gerac;6es 
futuras de viver em condic;6es ambientais 
adequadas. 

41 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Senhor Presidente, 

Cabe a esta Conferencia resgatar o valor da 
cooperac;ao multilateral na promoc;ao da paz e 
da seguranc;a internacional para consolidar urn 
regime paritario entre os Estados que leve a 
completa erradicac;ao das armas qufmicas em 
futuro muito pr6ximo. Uma declara<;ao final 
breve e eloqOente, capaz de acolher tais 
prop6sitos, e 0 resultado que buscamos. 
Estamos preparados a examinar de forma 
construtiva as propostas que virao a ser 
apresentadas neste foro para dar maior 
efetividade ao Protocolo de 1925. 

Esta e a contribuic;ao, fundamentada em nossas 
melhores tradic;oes diplomaticas, que esta 
disposto a prestar o Governo brasileiro. Assim 
o tara, com vistas ao fortalecimento dos ideais 
mais amplos de desarmamento e de 
cooperac;ao para a paz e o desenvolvimento 
almejados pela comunidade internacional. 
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Liberdade, igualdade, fraternidade: da divisa 
que traduz a grandeza desta nac;ao irma 
podemos extrair diretrizes claras para nossos 
debates. 

Nenhum povo sera livre se permanecer sob a 
ameac;a e o terror de armas de destruic;ao em 
massa; o medo e a negac;ao da liberdade. 

Nao se concretizara a esperanc;a de uma 
sociedade internacional igualitaria, enquanto 
persistirem bolsoes de pobreza e miseria que 
poderiam ser eliminados com os volumosos 
recursos despendidos no desenvolvimento dos 
arsenais belicos; a corrida armamentista e uma 
barreira a igualdade. 

Ut6pica sera a convivencia fraterna entre as 
nac;6es, se a guerra ou o perigo da guerra nao 
forem contidos; o 6dio, a violencia e a 
hostilidade nao podem caber no mundo de 
fraternidade que desejamos construir. 
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brasil paises-baixos: ii reuniao da 
comissao mista de coopera~ao 

economica e industrial 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, por ocasiio da 
Sessio de Abertura da Reuniio, no Palacio 
ltamaraty, em 24 de janeiro de 1989 

A II Reuniao da Comissao Mista Brasii-Pafses 
Baixos de Cooperac;:ao Economica e Industrial 
que tenho a honra, neste momenta, de 
inaugurar, sera ocasiao privilegiada para que 
passemos em revista, com detalhe e em 
profundidade, a ampla e diversificada agenda 
das relac;:oes brasileiro-neerlandesas. 

Sei que serao extremamente proveitosos os 
entendimentos que manteremos e os contatos 
que tera Vossa Excelencia com autoridades 
governamentais e representantes do setor 
privado brasileiro. 

Sera urn privilegio partilhar da rica experiencia 
de parlamentar e de dirigente empresarial que 
Vossa Excelencia traz para sua atividade de 
homem publico. 

E portanto com especial satisfac;:ao que lhe 
estendo, e aos demais membros de sua ilustre 
comitiva, minhas mais calorosas boas-vindas. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

As relac;:oes entre o Brasil e os Parses Baixos 
remontam a epoca da Colonia. 

Nos ultimos anos, vern passando por processo 
de gradativo e constante aprofundamento e 
dinamizac;:ao. 

Com a visita do Primeiro-Ministro Rudolf 
Lubbers, acompanhado entao pelo Chanceler 
van den Broek, em 1983, ganharam fmpeto 
renovado os entendimentos politicos bilaterais. 

Em maio de 1987, celebrava-se, na Haia, a I 
Reuniao desta Comissao Mista, ensejando o 
exame, com resultados positives, do 
relacionamento comercial e financeiro bilateral, 
que hoje revela aspectos extremamente 
promissores. 

0 pars de Vossa Excelencia tornou-se urn de 
nossos principais parceiros comerciais. 0 
intercambio chegou, em 1988, a US$ 1 ,8 bilhao. 
0 quadro e auspicioso, e sao reais as 
possibilidades de ampliac;:ao dos valores do 
comercio bilateral. Ha espac;:o para que 
diversifiquemos a pauta, sobretudo das 
exportac;:oes brasileiras, com a inclusao de 
produtos de maior valor agregado. 

No campo financeiro, a cooperac;:ao bilateral 
tern sido expressiva. 

Estao hoje os Parses Baixos entre nossos dez 
maiores investidores, com urn total de 
inversoes que, acumulado ate junho do ano 
passado, somava quase US$ 880 milhoes. 
Empresas de longa data conhecidas no Brasil, 
como a Philips, a Mavibel, o Banco Holandes 
Unido, tern atuado como verculo de significative 
aporte de capitais neerlandeses e vetores de 
proveitosa transferencia de tecnologia. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

A reuniao que ora se inicia comprovara que as 
relac;:oes bilaterais alcanc;:aram elevado grau de 
maturidade. 
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0 temario consolida assuntos de interesse 
concreto para urn e outro pars. Dedicaremos 
atem;ao especial aos t6picos relatives a 
ampliac;So e diversificac;So do comercio e as 
varias possibilidades de incentiva-lo. 

No que tange ao relacionamento financeiro e ao 
fluxo de capitais, serao objeto de exame os 
projetos de acordos intergovernamentais 
submetidos a esta Comissao. 

As Delegac;oes de nossos dois parses 
abordarao variada tematica atinente a 
cooperac;So cientffica, tecnol6gica e industrial. 

Tratarao, tambem, de certos assuntos de 
grande relevo da atualidade economica 
internacional. Especial atenc;So receberao os 
referentes ao endividamento externo dos 
parses em vias de desenvolvimento e tambem 
os relatives a Rodada Uruguai, na qual o Brasil 
tern tido atua<;ao dedicada e construtiva. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Tern a economia brasileira passado por 
profundas transformac;oes nos Utimos anos. 

Apesar da persistencia de urn elevado deficit 
nas contas do setor publico - fenomeno co
mum tambem a varios parses desenvolvidos -
e de taxas de inflac;ao que vinham sendo altas 
nos ultimos tempos, a economia brasileira, 
tradicionalmente caracterizada por notaveis 
rndices de crescimento, apresenta ainda 
numerosos sinais de dinamismo. 

Nao ha recessao. A taxa de desemprego 
permanece a nrveis reduzidos, inferiores a 
marca dos 4%. 

A produc;So agricola vern crescendo notavel
mente nos ultimos tres anos - de 50 milhOes 
de toneladas anuais ate meados desta decada, 
aproxima-se, hoje, dos 70 milhoes de tone
ladas. 

Aumentamos nossa presenc;a no comercio 
internacional, atraves seja do acrescimo do 
volume de nosso comercio, seja da 
diversificac;So da pauta. De US$ 2,7 bilhOes em 
1960, o volume de nosso comercio saltou para 
US$ 39,9 bilhoes em 1987. 
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Vimos, tambem, gerando saldos significativos 
em nossa balanc;a comercial - que poderao 
atingir US$ 19 bilhoes em 1988. 

A principal razao para superavits de tal ordem, 
no entanto, esta na necessidade de gerar 
divisas para fazer face ao servic;o da dfvida 
externa. 

Tern sido grandes os sacriffcios decorrentes 
dessa situac;ao: a sociedade brasileira vern 
sendo duramente afetada por medidas severas 
de restric;So a oferta agregada. A reduc;ao das 
importac;oes tern tido repercussoes negativas, 
inclusive no processo de desenvolvimento 
tecnol6gico do pafs. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

0 problema do endividamento externo aflige de 
forma dramatica muitos pafses em desen
volvimento. 

0 Brasil vern sendo particularmente vitimado. 

As soluc;oes ate agora propostas e implemen
tadas se tern revelado incompletas e insa
tisfat6rias. 

Por isso, segue o Brasil defendendo a 
necessidade de urn enfoque abrangente e 
politico para o encaminhamento correto da 
questao, que deveria, em princfpio, incluir uma 
reduc;ao do estoque da dfvida externa dos 
pafses em desenvolvimento. Com tal objetivo, 
os Governos dos parses latino-americanos 
integrantes do Grupo dos Oito vern procurando 
estabelecer uma estrategia de negociac;ao que, 
sem recorrer a confrontac;ao, possibilite 
soluc;So adequada e justa para a questao do 
endividamento. 

Nao e possfvel que se perpetue essa situac;ao 
injusta, perversa, onde os pafses em 
desenvolvimento se transformam em 
exportadores lrquidos de capital. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Ha poucos dias, anunciou o Presidente Sarney 
uma profunda reforma economica, visando a 
reverter e eliminar o quadro inflacionario. 
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As medidas adotadas incidem sabre pre<;os e 
salarios, acompanhadas de forte reducao dos 
gastos publicos e da oferta monetaria. 

Uma negocia<;ao da nossa dfvida externa em 
bases mais j ustas e favoraveis pode representar 
o fator positivo para o exito do novo plano. 
Contamos com a sensibilidade e o respaldo do 
Governo neerlandes para alcan<;ar esse 
objetivo e acreditamos que, durante a presente 
reuniao da Comissao Mista, esse importante 
t6pico sera amplamente examinado. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Ao reiterar minhas boas-vindas a Vossa Exce
lencia, a sua ilustre comitiva e a importante 
representa<;ao do setor empresarial, reafirmo 
minha certeza de que a reuniao que ora se inicia 
tera efeitos extremamente positivos para o rela
cionamento entre o Brasil e os Pafses Baixos. 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, por ocasiao 
do almo<!o em homenagem ao 
Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Assuntos 
Economicos do Reino dos Paises Baixos, Dr. 
Rudolf W. de Korte, no Palacio ltamaraty, em 24 
de janeiro de 1989 

Tenho a grata satisfa<;ao de reiterar a Vossa 
Excelencia, a ilustre comitiva oficial que o 
acompanha e aos distintos representantes do 
setor empresarial neerlandes as mais cordiais 
boas-vindas do Governo e do povo brasileiros. 

A homenagem que aqui lhes prestamos 
testemunha a tradicional amizade que 
devotamos ao povo holandes. 

Minha satisfa<;ao em recebe-lo nesta Casa e 
tanto maior quando sei que Vossa Excelencia, 
como eu, traz para a atividade internacional a 
experiencia que acumulou nas lides 
parlamentares e na polftica partidaria. Nao 
posso deixar de referir-me, aqui, a brilhante 
atua<;ao de Vossa Excelencia como urn dos 
mais importantes integrantes do Partido Liberal 
neerlandes. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

A visita oficial de Vossa Excelencia ao Brasil 
constitui oportunidade inestimavel para que 

estreitemos os la<;os que vinculam nossos 
pafses. 

lnauguramos, esta manha, os trabalhos da II 
Reuniao da Comissao Mista de Coopera<;ao 
Economica e Industrial. Na ocasiao 
mantivemos proffcua troca de impress6es 
sabre ampla gama de temas da atualidade 
internacional e de interesse bilateral. 

Antecipo - e o fa<;o com muito prazer - que 
varias sao as areas de convergencia que 
poderemos explorar. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

As relac;oes entre nossos dais paises estao 
sedimentadas no rico patrimonio dos la<;os 
hist6ricos que acumulamos e que remonta a 
mais de dais seculos. 

No passado recente, as multiplas visitas de alto 
nfvel atestam que 0 dialogo bilateral e fluido, 
intense e constante. 

Em 1959, honrou-nos o Principe Bernardo com 
a visita oficial que efetuou ao Brasil. Em 1982, o 
entao Vice-Presidente do Brasil foi recebido 
pelo Parlamento dos Pafses Baixos. Em 1983, 
o Primeiro-Ministro Rudolf Lubbers, 
acompanhado pelo Chanceler van den Broek, 
inaugurou, no Brasil, uma nova etapa no 
processo de aproxima<;ao politica entre nossos 
dais pafses, na primeira visita que recebfamos 
de urn Chefe de Governo neerlandes. 

Em 1985 e 1988 tivemos a satisfa<;ao de a col her 
o titular da Pasta das Finan<;as, Onno Ruding. 
Em ambas as ocasi6es, intercambiamos 
impress6es sabre o panorama economico
financeiro internacional e, em especial, sabre a 
questao do endividamento externo, tao crucial 
para o Brasil. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Considera o Governo brasileiro indispensavel a 
retomada do dialogo norte-sui. Este e o 
caminho inevitavel para a reestrutura<;ao da 
ordem economica internacional, em bases mais 
justas e equitativas. Para esse objetivo, 
contamos com a sensibilidade do Governo 
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neerlandes. E necessaria repensar questoes 
fundamentals como a dfvida externa, o 
protecionismo, o acesso as tecnologias de 
ponta, a partir da correta percep~o dos justos 
anseios e das realidades dos parses em 
desenvolvimento. 

0 Brasil luta com as dificuldades que lhe sao 
impostas por uma conjuntura economica 
perversa, profundamente injusta, na qual os 
pafses em desenvolvimento se veem hoje na 
paradoxa! posic;ao de exportadores lfquidos de 
capitals. E uma situac;ao infqua, que nao pode 
prolongar -se. 

Na cerimonia de abertura dos trabalhos da II 
Reuniao da Comissao Mista, celebrada na 
manha de hoje, tive ocasiao de referir-me a 
ampla reforma economica colocada em pratica 
recentemente pelo Presidente Jose Sarney. 

Trata-se de urn elenco de medidas de largo 
alcance, incidindo sabre prec;os e salaries, 
acompanhadas de decidida reduc;ao dos 
gastos publicos e de oferta monetaria. Estamos 
seguros de que serao decisivas para a reversao 
do quadro inflacionario da economia. 

Nesse contexte, uma renegocia~o de nossa 
dfvida externa, em bases mais justas e 
favoraveis, podera contribuir para 0 exito do 
novo plano economico. Para tanto, contamos 
desde ja com a sensibilidade e o apoio do 
Governo holandes. 

Este sera tema que estara muito presente nas 
conversac;oes que mantera Vossa Excelencia 
durante sua grata estada no Brasil. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Nao perdemos a fe em nossas potencialidades. 

Seguimos confiantes no respaldo de nossos 
tradicionais parceiros da Europa. 0 Brasil e uma 
boaop~o. 

A crescenta participac;ao dos capitals 
neerlandeses no processo de desenvolvimento 
brasileiro e fator de inegavel estrmulo para a 
intensifica~o do relacionamento bilateral, nos 
mais diversos campos. Os Parses Baixos 
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formam hoje - tenho a satisfac;ao de dize-lo -
entre os dez maiores investidores no Brasil, 
com urn total de quase US$ 880 milhoes 
acumulados ate junho do ano passado. 

Sao cifras consideraveis. Apontam para urn 
futuro promissor. 

Assim como a presenc;a de Vossa Excelencia 
entre n6s, constituem eloqOente testemunho da 
confianc;a que o Governo e os empresarios 
neerlandeses depositam no Brasil. 

No campo comercial, o pafs de Vossa 
Excelencia tornou-se, hoje, urn dos nossos 
principals parceiros. Em 1988, o comercio 
bilateral beirou US$ 1,8 bilhao. Tambem af o 
quadro e auspicioso e sao palpaveis as 
possibilidades de crescimento. Ha espac;o para 
a diversificac;ao da pauta, sobretudo das 
exportac;oes brasileiras, com a inclusao de 
bens de maior valor agregado. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Estou certo de que as conversac;oes de Vossa 
Excelencia e sua comitiva com as altas 
autoridades e representantes da vida nacional 
contribuirao para aprofundar o entendimento 
mutua e abrir o caminho para novas iniciativas 
e projetos. 

Formula a Vossa Excelencia os mel hares votos 
de plena exito em sua missao em meu pafs. 

Convido os presentes a acompanhar-me no 
brinde que proponho a ventura de Sua 
Majestade a Rainha Beatrix, a felicidade pessoal 
de Vossa Excelencia e a amizade entre nossos 
povos e Governos. 

Discurso pronunciado pelo Ministro Abreu 
Sodre, em 24 de janeiro de 1989, no Palacio 
ltamaraty, durante jantar de retribui~io 
oferecido pelo Vice-Primeiro-Ministro do Reino 
dos Pa{ses Baixo&, Sr. Korte 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Sensibilizado, agradec;o as palavras que Vossa 
Excelencia acaba de pronunciar. A cortesia 
com que me honra esta noite e para mim motivo 
de especial satisfa~ao. Reflete a extrema 
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cordialidade que pauta as relac;oes entre 
nossos pafses. 

Permita-me que homenageie, aqui, na pessoa 
de Vossa Excelencia, o espfrito tenaz do povo 
holandes, que soube domar a natureza, 
forjando nos mares os limites de seu territ6rio. 

Nossos vlnculos hist6ricos datam da formac;Bo 

da nacionalidade brasileira. Orgulhamo-nos da 
vasta heranc;a cultural legada por Mauricio de 
Nassau, o Principe Humanista, cuja admiravel 

obra Vossa Excelencia tera oportunidade de 
apreciar durante sua visita, nos pr6ximos dias, 

a Olinda e Recife. 

Tampouco posso deixar de louvar os imi
grantes holandeses que, no passado mais re
cente, adotaram o Brasil como patria e para cu
ja prosperidade tanto tern contribufdo com ar
duo trabalho. 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro, 

Nestes breves encontros que hoje mantivemos 

pude perceber, na personalidade de Vossa 
Excelencia, urn esplrito empreendedor, aberto 
edinamico. 

Vossa Excelencia desempenha, com brilho, a 
tarefa de conduzir importantes setores da 
economia de seu pals. 

Antevejo imensas possibilidades de exito em 
empreendimentos conjuntos, que unam 
interesses brasileiros e neerlandeses. A 
constituic;ao de joint ventures, as iniciativas de 
novos investimentos e o esforc;o de 
investigac;ao e colaborac;ao no campo da 
ciencia e da tecnologia abrem promissoras 
perspectivas. 

Estou seguro de que a missao de Vossa 
Excelencia no Brasil tera impacto duradouro 
sobre a malha de nossa relac;oes, que 
desejamos densas e proveitosas. Que este 
evento seja marco a estreitar ainda rna is nossos 
antigos lac;os e motive de uma reflexao comum 
sobre o futuro de nosso relacionamento. 

Estou convencido de que, ao final de sua visita, 
nosso protrcuo dialogo tera reforc;ado a 
confianc;a, a harmonia e a perene amizade que 
presidem nossas relac;oes. 

Convido a todos que me acompanhem num 
brinde a saude de Sua Majestade a Rainha 
Beatrix, a felicidade pessoal de Vossa 
Excelencia e da Senhora Korte, e ao futuro das 
relac;oes entre os Palses Baixos e o Brasil. 
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abreu sodre recebe 

delega~ao boliviana 

Discurso pronunciado pelo Ministro Abreu Sodre, em 
30 de janeiro de 1989, no Palacio ltamaraty, por 
ocasiio do almoc;o que ofereceu ao Chanceler 
Guillermo Bedregal e ao Ministro da Energia e 
Hidrocarbonetos da Bolivia, Fernando manes 

Senhores Ministros, 

Recorda com satisfa~o as gratas visitas de 
Vossas Excelencias ao Brasil, em janeiro e maio 
do ano passado. 

Em ambas as ocasioes, o tema central de 
nossas conversac;oes foi o das alternativas de 
cooperac;ao para o aproveitamento do gas 
natural boliviano. 

Naquela epoca, examinavamos ainda formulas 
que permitissem a nossos dois Governos 
estabelecer contornos realistas para a 
coopera~o bilateral, no campo da integrac;ao 
energetica. 

Eram grandes as dificuldades, agravadas pelos 
problemas economicos que, nos ultimos anos, 
tern afligido nossos parses. Mas perseveramos 
e obtivemos resultados altamente satisfat6rios. 

Os acordos celebrados por ocasiao da visita do 
Presidente Jose Sarney a Bolivia descortinaram 
novas e amplas oportunidades de atuac;ao 
conjunta no setor energetico, e em muitas 
outras areas. Asseguram a participac;ao 
brasileira no aproveitamento do gas natural 
boliviano e na utilizac;ao do potencial 
hidreletrico de Cachuela Esperanza. 

As negociac;oes tecnicas para a assinatura dos 
contratos de compra e venda de gas natural, de 
energia eletrica, de polietileno e de fertilizantes, 
que haviam entao ficado por realizar, 
contribuiram para esclarecer e superar pontos 
obscures e controvertidos. 

Brasileiros e bolivianos empenharam-se a 
fundo para chegar a urn denominador comum, 
que satisfac;a nossos legitimos interesses 
mutuos. 

Senhores Ministros, 

0 Governo brasileiro vern sendo forc;ado a 
adotar rigida polftica de austeridade, que 
permita ao pais superar uma conjuntura 
economica e financeira especialmente ditrcil. 
Medidas que atingem duramente as inversoes 
publicas e as despesas das empresas estatais 
tiveram que ser tomadas. Mesmo o 
investimento privado se tern retraido diante das 
dificuldades economicas que afetam o pais em 
muitos setores. 

Apesar de tudo, nao temos medido esforc;os 
para intensificar nossa cooperac;ao com o povo 
irmao da Bolivia, com vistas a promover o 
desenvolvimento das duas nac;oes. 

E nem poderia ser diferente, entre dois paises 
que tanto tern em com urn. 

Nas negociac;oes tecnicas sobre o 
aproveitamento do gas, deixamos patente 
nossa disposic;ao de aumentar as quantidades 
de produtos derivados, acima inclusive do que 
havia sido acordado por ocasiao da visita a 
Bolivia do Presidente Sarney. Poderemos, 
mesmo, adquirir gas liquefeito, e nisso tambem 
vamos alem do previsto em La Paz. 

E urn esforc;o que nos custa sacriffcio. Mas que 
se justifica amplamente no espfrito de 
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fraternidade e colabora<;ao que deve presidir o 
relacionamento entre nossos pafses. 

Temos que progredir com prudencia, sem 
perder de vista nossas pr6prias limita<;6es. 
Devemos evitar assumir compromissos que 
nao poderemos cumprir. Cabe-nos evadir 
frustra<;6es que comprometam o incremento 
ainda maior da coopera<;ao energetica bilateral 
em futuro nao muito distante. 

T ados os estudos que vem send a realizados no 
Brasil demonstram que nao estamos, no 
momenta, em condi<;6es de tra<;ar um 
cronograma de media prazo para aquisi<;ao de 
gas "in natura". Estamos, no entanto, 
convencidos de que, uma vez construfdo o 
gasoduto ate a fronteira, a oferta da energia 
criara sua propria demanda, estimulando 
investimentos e gerando possibilidades de 
aquisi<;oes adicionais de gas. 

Senhores Ministros, 

0 universo da coopera<;ao brasileiro-boliviana 
nao se esgota no tema do gas natural. Ao 
contrario. E muito mais rico e diversificado. 
Abrange multiplas areas e nao cessa de 
expandir-se. 

Estao sendo adotadas as ultimas providencias 
para que possa ser plenamente implementada 
a Ata de Coopera<;ao e Complementa<;ao 
Economica, que abre mercados brasileiros 

50 

para um grande numero de produtos 
bolivianos. 

No setor dos transportes, caminham bem os 
entendimentos sabre novas projetos comuns. 

A coopera<;ao tecnica, que ja apresenta 
resultados concretos muito amplos, tendera 
agora a evoluir de forma ainda mais ordenada 
e eficaz. 

Saude, assistencia social, agricultura, meio 
ambiente, coopera<;ao fronteiri<;a - em todos 
esses campos extremamente promissores, 
temos desenvolvido intensa e proffcua 
colabora<;ao. 

Senhores Ministros, 

Tenho a certeza de que terei, ainda outras 
vezes, a honra e o prazer de recebe-los em 
BrasOia. Sempre havera muito a fazer em prol 
do permanente aprimoramento das rela<;6es 
entre nossos dais pafses, da intensifica<;ao da 
coopera<;ao bilateral. Terei invariavelmente a 
satisfa<;ao de dar-lhes as mais calorosas 
boas-vindas do Governo e do povo brasileiro. 

Convido todos a comigo erguerem suas ta<;as 
num brinde a ventura do Presidents Victor Paz, 
a saude dos Ministros Guillermo Bedregal e 
Fernando lllanes e a permanente amizade entre 
brasileiros e bolivianos. 
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brasilia despede 

embaixador do japao 

Discurso do Ministro Abreu Sodre, po ocasiao do 
AlmoCio de despedida e Entrega das insignias da 
Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui ao 
Embaixador do Japao, Sr. Koichi Komura, no Palacio 
ltamaraty, em 14 de fevereiro de 1989 

Por quase tres anos a frente da Embaixada do 
Japao, Vossa Excelencia muito contribuiu para 
estreitar os fortes e tradicionais lat;os de 
amizade e cooperat;ao que unem nossos 
parses. 

E, portanto, com pesar que o Governo brasileiro 
e o ltamaraty se despedem de urn valioso 
interlocutor e amigo. 

A homenagem que hoje prestamos a 
Embaixatriz Komura e a Vossa Excelencia se 
estende naturalmente ao nobre povo japones. 

Vossa Excelencia testemunhou o carinho com 
que os brasileiros comemoraram, em junho do 
ano passado, os oitenta anos da imigrat;ao 
niponica. Tive, entao, a honra de acolher Sua 
Alteza Imperial, o Principe Fumihito. 

Quando Governador do Estado de Sao Paulo ja 
havia tido o privih~gio de ser recebido em 
T6quio pelo lmperador Hirohito, cujo recente 
falecimento muito nos condoeu. Tambem 
como Chefe do Executive de meu Estado, 
coube-me a honra de acolher o lmperador 
Akihito e a lmperatriz Michiko, quando de sua 
memoravel visita ao Brasil em 1967. 

Sinto-me, pois, particularmente ligado ao pals 
de Vossa Excelencia. 

Na era heisei que se inicia, povo e Governo 
brasileiros auguram a nat;ao japonesa continua 
prosperidade e paz e a Sua Majestade Imperial 
urn Iongo reinado. 

Senhor Embaixador, 

A cooperat;ao tern sido trat;o marcante na 
hist6ria das relat;oes entre o Brasil e o Japao. 

Ja em 1895, o primeiro Tratado firmado entre o 
Brasil eo Japao erigia a amizade como princfpio 
basico do relacionamento entre nossos povos. 

Acolhemos de bragos abertos o imigrante 
japones e dele recebemos contribuit;ao 
inestimavel para o desenvolvimento do Brasil. 

Nos anos 50, a cooperat;ao bilateral assumiu 
novos contornos, com os primeiros 
empreendimentos de capital nipo-brasileiro: a 
USIMINAS e a ISHIBRAS. 

Na decada de 70, estabeleceram-se 
importantes projetos conjuntos, nos campos 
agricola e industrial, entre os quais se destacam 
a Celulose Nipo-Brasileiro, a Companhia 
Siderurgica de Tubarao, a ALBRAS, o 
PRODECER eo PROFIR. 

Senhor Embaixador, 

No perfodo em que chefiou a Missao japonesa 
em Brasilia, Vossa ExceiE~ncia pode 
acompanhar de perto uma etapa delicada e 
extremamente complexa da hist6ria brasileira. 

No campo politico, em outubro ultimo, foi 
promulgada a nova Carta Magna e ainda este 
ano elegeremos, pelo voto universal, o futuro 
Presidente da Republica. Completamos o 
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processo de redemocratizac;ao de nossas 
instituic;oes. 

No campo economico, apesar dos enormes 
sacriffcios impastos pela dfvida externa, o 
Governo brasileiro tem estado comprometido 
com o prop6sito de normalizar as relac;oes com 
o sistema financeiro internacional, procurando 
negociar com os pafses credores soluc;oes 
flexfveis, imaginativas, que nao prejudiquem 
nossos legftimos anseios de crescimento 
economico e de justic;a social. 

Tenho vislumbrado - e o menciono com 
satisfac;ao - sinais de uma clara percepc;ao de 
nossas imensas potencialidades, por parte de 
varios parceiros niponicos. 

Em 1988, o total de investimentos e 
reinvestimentos japoneses no Brasil quase 
alcanc;ou tres bilhoes de d61ares, com um 
acrescimo em relac;ao ao ano anterior de 
trezentos milhoes de d61ares. Trata-se, e bem 
verdade, de montante ainda reduzido, em face 
de nossas expectativas e das disponibilidades 
financeiras do Japao. 

Nesta semana, estaremos acolhendo 
importante missao, liderada pelo Vice
Presidente do Banco de T6quio, que vira 
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explorar as possibilidades de novas 
investimentos no Brasil. Encontram-se, por 
outro lado, em fase adiantada as conversac;oes 
com vistas ao financiamento a projetos 
prioritarios para o Brasil, atraves de fundos do 
Plano Nakasone de reciclagem dos saldos 
comerciais. 

Senhor Embaixador, 

Estou seguro de que o proffcuo trabalho 
desenvolvido por Vossa Excelencia sera 
inspirac;ao para seus sucessores na chefia da 
Missao diplomatica japonesa no Brasil. Esteja 
certo de que deixara, entre n6s, a lembranc;a do 
profissional competente, do interlocutor 
sempre atento e cordial. Nao poderia furtar-me 
de ressaltar os dotes de simpatia, inteligencia e 
cultura da Embaixatriz Komura, que 
encantaram a todos que com ela tiveram o 
priviiE~gio de conviver. 

Em reconhecimento aos valiosos servic;os 
prestados em prol de um relacionamento cada 
vez mais estreito entre nossos pafses, o Senhor 
Presidente da Republica houve por bem 
agraciar Vossa Excelencia com a Gra-Gruz da 
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, cujas 
insfgnias tenho satisfac;ao de impor-lhe neste 
momenta. 
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itaipu binacional renova 

diretoria paraguaia 

Discurso do Ministro Abreu Sodre na cerim6nia de 
posse do novo Diretor-geral paraguaio da Haipu 
Binacional, Engenheiro Fidencio J. Tardivo, em Foz 
do lgu&Cfu, em 17 de fevereiro de 1989 

- Excelentfssimo Senhor 
Doutor Luis Maria Argalia, 
Ministro das Relac;oes Exteriores da 
Republica do Paraguai, 

- Excelentfssimo Senhor 
Engenheiro Enzo Debernardi, 
Ministro da Fazenda da Republica do 
Paraguai, 

- Excelentfssimo Senhor 
Doutor Vicente Cavalcante Fialho, 
Ministro das Minas e Energia, 

- Excelentfssimo Senhor 
Embaixador Orlando Soares Carbonar, 

- Excelentfssimo Senhor 
Engenheiro Fidencio Juan Tardivo, 
Diretor-geral paraguaio da ltaipu Binacional, 

- Excelentfssimo Senhor 
Doutor Ney Braga, 
Diretor-geral brasileiro da ltaipu Binacional, 

- Excelentfssimos Senhores Conselheiros, 
Diretores e demais Funcionarios da ltaipu, 

- Minhas Senhores e meus Senhores, 

A ltaipu Binacional despede-se hoje de seu 
primeiro Diretor-geral paraguaio, presente na 
entidade desde sua instalac;ao, em maio de 
1974, ha quase 15 anos. 

Diria, alias - eo fac;o em meu nome e em nome 
do Ministro Vicente Fialho -, que o Engenheiro 
Debernardi integra a ltaipu desde antes mesmo 
de sua instalac;ao, pela extensa e valiosa 
contribuic;ao que prestou durante os trabalhos 
que antecederam a cria<;ao da binacional. 

Foi feliz a ltaipu por poder contar com a 
capacidade, o conhecimento e a visao do 

Engenheiro Debernardi, ao Iongo desses quase 
tres lustros. N6s que, no Brasil, tivemos a 
oportunidade e o prazer de, a seu lado, nos 
empenharmos pelo born andamento dos 
assuntos da entidade, podemos dar tes
temunho de toda a dedica<;ao que sempre 
devotou a ltaipu. 

Em suas novas e importantes fun<;6es de 
Ministro da Fazenda da Republica do Paraguai, 
cargo altamente honroso para urn homem 
publico, Vossa Excelencia, Senhor Engenheiro 
Debernardi, certamente continuara a ter 
contato frequente com assuntos da ltaipu, dado 
o peso especffico e a importancia da entidade. 
Da mesma forma, tendo em vista a intensidade 
e a extensao das rela<;6es entre o Brasil e o 
Paraguai, poderemos alguns de n6s, no Brasil, 
esperar que nossas fun<;6es continuem a nos 
proporcionar contatos com o amigo que 
assume ampliadas responsabilidades. 

Esta e, pois, uma despedida apenas parcial. 

E tambem o memento de cumprimentarmos, o 
Ministro Fialho e eu, em nome do Governo 
brasileiro, o Engenheiro Fidencio Tardive, por 
sua ascensao ao posto de Diretor-geral 
paraguaio da ltaipu, e os Doutores Anastacio 
Acosta Amarilla e Miguel Gimenez, por sua 
indica<;ao, respectivamente, para as Diretorias 
Jurfdica Executiva e Financeira. 

0 Engenheiro Tardive, tambem trabalhador de 
primeira hora da ltaipu, em cuja Diretoria inicial 
desempenhava as fun<;6es de Diretor
Financeiro Adjunto, reune as condic;oes que, 
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certamente, levaram o Governo de seu pais a 
encarrega-lo de conduzir a entidade, pelo lado 
paraguaio. 

Manifestamos a satisfal(ao do Governo 
brasileiro pela escolha, para a Diretoria-geral 
paraguaia, de urn nome M largos anos iden
tificado com a ltaipu e com vfnculos esta
belecidos com a equipe brasileira. Capaz, por 
conseguinte, de assegurar a continuidade dos 
trabalhos. 

0 born entendimento entre brasileiros e 
paraguaios tern constituido a chave do exito da 
ltaipu. Respeito e boa vontade reciprocos e o 
desejo comum de alcan~tar solu~oes mutua
mente satisfat6rias tern norteado os enten
dimentos entre ambas as partes, desde os pri
m6rdios das negocia~toes que levaram ao Tra
tado de ltaipu. 

0 Tratado, pedra angular das modernas 
rela~toes entre o Brasil e o Paraguai, constitui 
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urn patrimonio precioso de nossos pafses. Sem 
ele, nao teria sido possfvel a realidade concreta 
que e hoje a hidreletrica. Suas clausulas, fruto 
de negocia~toes complexas, compoem urn 
arcaboul(o delicado, por meio do qual se 
ajustou urn equilibria entre os interesses dos 
dais pafses signataries, levando em conta suas 
diversidades e seus pontes em comum. 

Desejamos assegurar-lhes, o Ministro Fialho e 
eu, que o Governo do Brasil, valorizando muito 
justificadamente essa constru~tao potrtica, 
produto da amizade e da visao de dais povos, 
continuarcl, como tern feito, a pautar suas a ~toes 
pela mais absoluta fidelidade ao Tratado. 

Ao Ministro Debernardi, ao Diretor-geral 
Tardive e aos Diretores Acosta Amarilla e 
Gimenez nossas felicita~toes e sinceros votes 
de exito e realiza~tao pessoal nas novas 
fun~toes. · 
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iii reuniao de chanceleres do 

tratado de coopera~ao amazonica 

Discurso pronunciado pelo Embaixador Paulo Tarso 
Flecha de Lima, em Quito-fquador, em 7 de mar~o 
de 1989 

Senhores Ministros das Rela(foes Exteriores da 
Bolfvia, Colombia, Equador, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela, 

0 Ministro Roberto de Abreu Sodn~. que tern 
sido entusiasmado promotor da cooperac;Ao 
amazonica, nao pooe vir a esta reuniao e 
pediu-me para representa-lo na chefia da 
Delegac;Ao brasileira. Sinto-me muito honrado 
em voltar ao Equador - a que estou ligado por 
muitos la(fos - e trazer, neste memento em que 
os temas amazonicos ganham aten(fao 
universal, a mensagem do Governo brasileiro 
sobre os rumos e perspectivas do Tratado de 
Cooperac;Ao Amazonica. 

T enho certeza de que esta reuniao tera pleno 
exito. As Comissoes Tecnicas trabalharam com 
afinco e, alem disto, contamos com uma presi
dencia impecavel. Nao e necessaria fazer 
elogio pessoal ao Ministro Diego Cordovez -
diplomata cujas qualidades sao conhecidas 
universal mente. 

A tres de julho do ano passado, o Tratado de 
Cooperac;ao Amazonica completou dez anos 
de sua assinatura. Naquela epoca, em diversos 
pianos, com o surgimento de dinamicos focos 
de progresso em todos os parses da regiao, 
tornou-se evidente a necessidade de urn amplo 
entendimento entre os Governos amazonicos. 
Crescia cada vez mais a importancia dos la(fos 
entre este conjunto de pafses que, ligados por 
urn patrimonio comum, formam a maior massa 
territorial e demografica do continente. 

Desde entao, a despeito das dificuldades 
economicas e financeiras experimentadas 
pelos parses-membros, o Tratado vern gra-

dativamente alcan(fando fase de plena 
operatividade. A Ill Reuniao de Ministros das 
Rela(foes Exteriores constitui testemunho 
evidente do fortalecimento do Tratado, 
fortalecimento que vern marcado pela 
concretiza((ao de iniciativas na diversas areas 
de interesse para a Coopera(fao Amazonica, 
hoje eficazmente coordenadas pela Secretaria 
Pro-Tempore do Conselho, a cargo da 
Colombia. 

A for(fa do Tratado provem da Amazonia, e uma 
das dimensoes da vida amazonica - a ecol6-
gica - e em nossos dias foco de crescentes 
aten(foes pela opiniao publica internacional. 
Historicamente, a defesa da Amazonia tern 
constiturdo, para os pafses da regiao, uma 
longa cronica de lutas - luta contra 
preconceitos, luta contra dependencia a 
mercados externos, contra ingerencias ligadas 
a cobi(fa territorial de pafses estrangeiros a 
regiao. 

Os desafios, hoje, para nossos Governos sao 
outros. Vern sob a forma de li(foes de born 
comportamento ecol6gico, dadas de maneira 
preconceituosa, ate arrogante e quase sempre 
por "professores" que ignoram aspectos 
fundamentais da realidade amazonica. Os 
parses desenvolvidos nao sao, sao, alias, 
pr6digos em bons exemplos em materia de 
meio ambient e. E imperative resistir a pressoes 
externas oriundas, muitas vezes, de total 
desconhecimento da nossa realidade, e que 
chegam a ser violentadoras de legftimos 
interesses de nossas sociedades e a pretender 
ferir a soberania de nossos povos. 

55 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

T emos, no entanto, o dever de promover o 
desenvolvimento harmonioso e auto
sustentavel da regiao, de forma integrada ao 
processo global de expansao das economias 
nacionais de cada um de nossos pafses. De 
outro lado, devemos assumir nossa condiciio 
de habitantes do mundo tropical e nossa 
responsabilidade de transforma-lo em 
ambiente propfcio a plena realiza<;ao do 
homem. Ora, nao foram outras as motiva<;oes 
que levaram a assinatura do Tratado de 
Coopera<;ao Amazonica, cujos signatarios, ja 
em seu preambulo, se proclamaram conscios 
"de que tanto o desenvolvimento s6cio
economico como a preserva<;ao do meio 
ambiente sao responsabilidades inerentes a 
soberania de cada Estado e que a cooperacao 
entre as Partes Contratantes servira para 
facilitar o cumprimento destas responsa
bilidades, continuando e ampliando os esfor<;os 
conjuntos que vem realizando em materia de 
conserva<;ao ecol6gica da Amazonia". 

Fomos, portanto, pioneiros, e isto nao deve ser 
razao especial de orgulho. Ao contrario, eo que 
naturalmente deveria acontecer. Nossa 
condi<;ao amazonica, o nosso contacto secular 
com uma realidade complexa, diHcil e ao 
mesmo tempo fascinante, levou-nos muito 
cedo ao esfor<;o de buscar um tratamento 
racional da questao ambiental na regiao. 0 
aprendizado da Amazonia e inesgotavel. Nao 
ha solu<;oes simples e imediatas para a questao 
ecol6gica. Mas, os dispositivos do Tratado 
apontam na dire<;ao certa e isto muito antes de 
que os media internacionais "descobrissem" a 
Amazonia. 

Lembro ainda que o trabalho multilateral foi 
precedido, em cada um de nossos pafses, por 
uma hist6ria longa de realiza<;oes na pesquisa 
cientffica, social, antropol6gica, que revelam a 
profundidade da consciencia amazonica de 
nossos povos. Somos pioneiros e haveremos 
de assim continuar. E nossa obriga<;ao para 
com nossos povos e assim expressamos o 
sentido humanista e universal de nossa acao 
amazonica. 

Entao, como hoje, desenvolvemos a percep<;ao 
de que compete aos pafses da Amazonia 
aperfei<;oar tecnicas e rnetodos apropriados 
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para nossa realidade, a fim de proteger o meio 
ambiente e criar condi<;oes para assegurar a 
eleva<;ao do nfvel e da qualidade de vida de 
nossos povos. Apenas a n6s cabe a 
responsabilidade, que nao recusamos mas que 
a ninguem delegamos, de encetar urna 
atividade planejada e racional, destinada a 
gerar gradualmente a ocupac;ao e o 
povoarnento equilibrado do territ6rio ama
zonico. 

Prova disso e que a preservacao ambiental 
constitui, hoje, um dado incorporado as 
func;oes do Estado, sob a forma de legislacao 
aproprida - no Brasil, e materia constitucional 
- e de uma crescente consciencia de sua 
importancia por parte de nossos povos. E 
justarnente neste sentido que se inscreve a 
preocupac;ao brasileira de conferir ao 
tratamento da questao ambiental a relevancia 
que merece no ambito do Tratado. 0 Brasil 
dispoe-se, inclusive, sediar a celebracao da I 
Reuniao da Comissao Especial sobre Meio 
Ambiente, a ser criada durante a presente 
Reuniao. 

Esta iniciativa tern grande irnportancia na 
medida em que expressa a firme disposicao 
polftica de nossos parses no sentido de que 
cabe a eles a responsabilidade pelo apro
veitamento e protec;ao do patrimonio natural 
amzonico. E no exercfcio dessa respon
sabilidade soberana pela gestao de seu meio 
ambiente que o Brasil busca desenvolver a 
cooperac;ao com outras na<;oes. A partir da 
consciencia de que cabe a cada urn de n6s a 
definicao de sua polftica ambiental, havera 
escopo para uma coopera<;ao equilibrada e 
eficaz. Nesse contexto, a ac;ao conjunta entre 
os parses amazonicos adquire dimensao 
prioritaria. A coopera<;ao internacional e 
indispensavel e sera sempre bem-vinda em 
suas diversas formas desde que condicionada 
aos interesses e projetos dos pafses ama
zonicos. 

Na ultima sessao da Assembleia Geral das 
Nac;oes Unidas, 0 Brasil ofereceu-se para 
sediar a II Conferencia das Nac;oes Unidas 
sobre Meio Ambiente, que devera realizar-se no 
contexte da cornernora<;ao do vigesirno 
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aniversario da hist6rica Confer~ncia de 
Estocolmo. 

0 Brasil considera, com justificada satisfac;;ao, 
que a Ill Reuniao de Ministros das Relac;;oes 
Exteriores do Tratado de Cooperac;;ao 
Amazonica permitira o exame de todas as 
grandes questoes afetas a regiao, e que sua 
maior tarefa sera a de, dentro do espfrito das 
Reunioes anteriores, precisar mecanismos 
efetivos de ac;;ao. Nesse particular, nunca sera 
demais salientar a importancia das Comissoes 
Especiais ja constitufdas ou a serem criadas, 
nas mais diferentes areas: saude, meio 
ambiente, ci~ncia e tecnologia, populac;;oes 
aborfgenes. A criac;;ao de Comissoes Especiais 
esta prevista no artigo XXIV do Tratado, que 
dispoe que "sempre que necessaria, as Partes 
Contratantes poderao constituir Comissoes 
Especiais destinadas ao estudo de problemas 
ou temas especfficos relacionados com os fins 
deste Tratado". 

As Comissoes Especiais constituem urn 
mecanisme a urn tempo flexfvel e 
extremamente agil. Flexfvel, porque OS temas 
tratados serao, sempre, aqueles mais 
adequados a conjuntura amazonica e 
internacional. A gil, porque elas propiciam a 
rapida aplicac;;ao dos mecanismos do Tratado, 
favorecendo o intercambio frequente de 
experi~ncias e iniciativas dos pafses-membros. 

Para que as Comissoes Especiais realizem todo 
o seu potencial, entretanto, e necessaria que se 
reunam com frequ~ncia, sempre como objetivo 
de tornar disponfveis aos palses-membros, no 
nfvel tecnico adequado, os meios capazes de 
concretizar os projetos elaborados, dentro da 
perspectiva do desenvolvimento da Amazonia. 

0 Brasil considera, igualmente, de grande 
importancia o exame do mecanisme de 
captac;;ao de recursos externos. Os pafses
membros do Tratado de Cooperac;;ao 
Amazonica t~m direito de esperar o apoio da 

comunidade internacional para suas atividades, 
inclusive e especialmente da parte das 
ag~ncias internacionais de tomenta. 

A obtenc;;ao de recursos havera de ser mais facil 
na medida em que o Tratado de Cooperac;;ao 
Amazonica esta, hoje, comec;;ando a existir aos 
olhos da comunidade internacional. Este nao e 
o momenta de nos determos na mera avaliac;;ao 
do que ja foi feito; este e, sobretudo, o momenta 
de agir. Os princfpios gerais desenvolvidos 
pelas Declarac;;oes de Belem e de Santiago de 
Cali estao sendo aperfeic;;oados continuamente, 
como bern o mostra a Declarac;;ao de Quito, que 
logo firmaremos. Mas agora e chegada a 
ocasiao de desenvolver a personalidade do 
Tratado, atraves de ac;;ao decidida e 
concertada. Do ponto de vista do Brasil, e isto 
o que nos pede o atual estagio de evoluc;;ao do 
Tratado de Cooperac;;ao Amazonica. 

Dentre as propostas que temos sabre a mesa, 
para aperfeic;;oar e densificar nosso processo 
de cooperac;;ao, permito-me mencionar a que 
procura criar urn mecanisme de coordenac;;ao 
que possa, de forma mais permanente, e eficaz, 
acompanhar o esforc;;o combinado de nossos 
pafses, na Regiao Amazonica. Esta o meu 
Governo pronto a dar seu apoio a essa 
iniciativa, e a outras, no mesmo sentido, que 
tend am a fortalecer o pacta que a qui nos reline. 

Hoje, apenas acordamos para as riquezas da 
Regiao Amazonica, e para a necessidade de 
preserva-las como patrimonio nosso. A Ill 
Reuniao de Ministros de Relac;;oes Exteriores 
constitui foro adequado para avaliar o processo 
geral de cooperac;;ao e trac;;ar as diretrizes 
basicas das atividades do Tratado. A ampla 
gama de temas examinados demonstra a 
vitalidade do Tratado e constitui prova de 
confianc;;a e esperanc;;a. Confianc;;a de que n6s, 
amazonicos, estamos a altura das res
ponsabilidades que nos infunde esta imensa 
regiao. E esperanc;;a de que saberemos 
concretizar todas as suas grandes poten
cialidades. 
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representante da republica dos 

camar6es despede-se de brasilia 

Discurso do Ministro de Estado, interino, das 
Rela~oes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha 
de Lima, por ocasiao do almo~o de despedidas para 
o Embaixador da Republica dos Camaroes, no 
Palacio ltamaraty, em 15 de mar~o de 1989 

Passados mais de 4 a nos da chegada a BrasRia 
do Embaixador Mvondo She Pierre e da 
Embaixatriz Mvondo She Claire, cumpre-me, 
agora, a missao de apresentar-lhes as 
despedidas oficiais do Governo brasileiro e, em 
especial, as despedidas do ltamaraty. 

Durante esse periodo, foram muitos os 
contactos mantidos por Vossa Excelencia com 
diplomatas brasileiros, sempre como objetivo 
compartilhado de aprofundar o dialogo politico 
entre o Brasil e Camaroes. Sinto-me, portanto, 
particularmente satisfeito em poder observar 
que tais encontros levaram ao estabelecimento 
de relac;oes mais pr6ximas e cordiais entre 
nossos paises. 

No dominio das relac;oes bilaterais, bern como 
nos foros multilaterais, brasileiros e 
camaronenses reconhecem identidades e 
convergencia de interesses, que estamos 
utilizando como valioso lastro para a 
cooperac;ao e atuac;ao conjunta. Tanto assim 
que criamos. em 1986, a Comissao Mista 
Brasii-Camaroes com o intuito de 
institucionalizar um mecanismo eficaz na 
aproximac;ao e no dialogo entre os dois paises. 

Ja tendo participado ativamente das 
negociac;oes previas a criac;ao da Comissao 
Mista, Vossa Excelencia participou, entao, da 111 

Sessao de Trabalhos dessa Comissao, 
realizada em launde, em novembro de 1986, 
que revelou, nitidamente, o amplo espectro de 
possibilidades abertas a cooperac;ao bilateral. 

Vossa Excelencia, acredito eu, foi, assim, 
testemunha da mais tiel demonstrac;ao da 
disposic;ao dos Governos brasileiro e 
camarones de buscar um relacionamento 
estreito e proffcuo, visando a realizac;ao de 
objetivos comuns, como o desenvolvimento de 
nossos povos e a paz regional. 

Julgo tambem oportuno, senao imperativo, 
aproveitar este momenta para ressaltar a intima 
alianc;a entre o Brasil e Camaroes em foros 
multilaterais. Refiro-me, particularmente, a a<;ao 
concertada de representantes de nossos 
governos nos varios organismos internacionais 
de produtos de base. Ora somando esforc;os na 
Alianc;a dos Produtores de Cacau, ora 
defendendo, com intransigencia, uma politica 
de estabiliza<;ao e valorizac;ao de prec;os para o 
cafe e cacau nas respectivas organizac;oes 
internacionais, nossos paises tem desenvolvido 
uma parceria de reconhecido exito em 
situac;oes cruciais. 

Senhor Embaixador, 

Tenho certeza de que a atuac;ao de Vossa 
Excelencia no sentido de elevar a um novo 
patamar o presente nivel das relac;oes bilaterais 
entre o Brasil e Camaroes foi fator dos mais 
decisivos. Realizando sempre um trabalho 
dedicado e criativo a frente da Embaixada da 
Republica dos Camaroes, Vossa Excelencia 
tornou mais francos e dinamicos os contactos 
com esta Casa e, ainda mais, honrou-nos com 
uma presenc;a amiga e talentosa. 
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Ouero crer que Vossa Excelencia levara do 
Brasillembran98s gratificantes destes anos em 
que foi protagonista de urn dos perfodos 
marcantes da historia entre nossos pafses. 
Tanto no domfnio polftico-diplomatico, quanta 
no campo economico, comercial e cultural, 
foram lan(fadas bases seguras para sabre elas 
construir, como vimos construindo, rela(foes 
estreitas e dinamicas de coopera(f8o. 

Nesse sentido, gostaria de mencionar o 
empenho de Vossa Excelencia para a 
realiza(f8o, em futuro breve, da 21l Sessao da 
Comissao Mista Brasii-Camaroes. Nessa 
reuniao, a realizar-se em BrasOia, haveremos de 
lamentar a ausencia de Vossa Excelencia, mas, 
como e proprio desta nossa carreira, 
procuraremos manter, juntamente com seu 
sucessor, a linha ascendente que, ja ha alguns 
anos, vern caracterizando a avalia(fao de 
nossas rela(foes bilaterais. 

Senhor Embaixador, 

Vossa Excelencia esta agora de partida para 
launde. Levara do Brasil urn amplo conhe
cimento do povo, cultura e historia brasileiros. 
Levara, em particular, a justa avalia(fao do 
esfor(fo que a na(fao brasileira vern realizando 
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no sentido de erradicar o subdesenvolvimento 
e de encontrar formulas apropriadas a 
supera(fao de constrangimentos impastos ao 
Brasil, assim como a Camaroes, pelas 
injun(foes da presente Ordem Economica 
lnternacional, injusta e ultrapassada. 

Nao gostaria de deixar passar esta 
oportunidade sem lembrar e ressaltar a rele
vancia da colabora(fao prestada pela 
Embaixatriz Mvondo She Claire no desem
penho das fun(foes de Vossa Excelencia como 
Chefe da Embaixada em Brasnia. Com a dedi
ca((aO propria das mulheres de seu pals e com 
imensa cordialidade, a Senhora Embaixatriz 
soube-nos cativar a simpatia. 

Embaixador Mvondo She Pierre, 

Sabedor da relevancia dos servi((OS prestados 
par Vossa Excelencia a causa do engran
decimento das rela(foes Brasil-Camaroes, o 
Senhor Presidente da Republica determinou a 
admissao de Vossa Excelencia na Ordem do 
Cruzeiro do Sui, no grau de Gra-Cruz, 
delegando-me a gratificante tarefa de entregar 
a Vossa Excelencia as insfgnias daquela 
condecora(f8o. 
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corpo diplomatico homenageia 

chanceler abreu sodre 

Brinde proferido pelo Chanceler Abreu Sodre, por 
ocasiao do jantar que lhe ofereceu o Corpo 
Diplomatico acreditado em Brasilia, em 20 de mar~o 
de 1989 

Excelencia Reverendfssima 
Dam Carlo Furno, Nuncio Apost61ico, 

Excelentfssimos Senhores Chefes de Miss6es 
Diplomaticas, 

Excelentfssimas Senhoras Embaixatrizes, 

Excelentfssimo Senhor 
Secretario-geral das Relac;6es Exteriores, 

Excelentfssimos Senhores Representantes de 
Organismos I nternacionais, 

Senhores Diplomatas brasileiros, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Atendemos, minha mulher e eu, com grande 
prazer, ao convite com que nos honraram 
Vossas Excelencias para participar deste jantar. 

Agradec;o, sensibilizado, as amaveis e 
generosas palavras de Sua Excelencia 
Reverendfssima Dam Carlo Furno, cuja pre
senc;a simpatica e atuac;ao eficiente, nestes 
quase sete a nos entre n6s, conquistaram nosso 
respeito e granjearam nossa amizade. 

Vejo nesta homenagem urn tribute tam bern aos 
funcionarios da Chancelaria brasileira -
incansaveis e abnegados no inestimavel apoio 
que me prestam para a execuc;ao da polftica 
externa trac;ada pelo Presidente Jose Sarney. 
Como Vossas Excelencias, no dia-a-dia da 
atividade diplomatica. nao medem eles 
esforc;os para o aperfeic;oamento permanente 

das relac;6es entre o Brasil, os pafses amigos e 
os organismos internacionais. 

A ocasiao e de congrac;amento. Havera 
oportunidades mais adequadas para com
partilhar com Vossas Excelencias uma ava
lia<;ao detida e aprofundada da polftica exterior 
do Brasil. 

Gostaria, entretanto, de trazer-lhes, ainda que 
brevemente, mas de forma clara e fraterna, 
algumas reflex6es sabre o momenta parti
cularmente dinamico par que passam as 
relac;6es internacionais e, em especial, sabre o 
impacto dessas relac;6es no esforc;o de desen
volvimento economico e social do Brasil, 
objetivo fundamental da diplomacia brasileira. 

Creio ser consensual a percepc;ao de que 
vivemos em urn mundo mais propenso ao 
dialog a pragmatico do que a rigidez decorrente 
de monolitismos ideol6gicos. lngressamos, 
felizmente, numa fase de distensao entre as 
superpotencias, apenas possfvel quando a 
competic;ao cede Iugar a confianc;a. 

Alguns desdobramentos recentes do 
panorama internacional ilustram os inegaveis 
progresses em direc;ao a paz internacional. 

Registro com satisfac;ao que a Organizac;ao das 
Nac;6es Unidas volta a desempenhar papel 
relevante no encaminhamento de soluc;6es 
negociadas para crises regionais. Foi o caso da 
assinatura dos acordos de Genebra sabre o 
Afeganistao. A implementac;ao do cessar-fogo 
entre o Ira eo lraque trouxe a perspectiva de 
paz e de reconstruc;ao economica na regiao do 
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Golfo. Na Africa Austral, os progressos das 
negocia<!6es entre Angola, Africa do Sui e 
Cuba, com a mediac;ao dos Estados Unidos, 
sao indicac;oes promissoras de uma soluc;ao 
pacifica e justa para a questao da Namfbia. 

Sao alentadoras as perspectivas de 
relaxamento das tens6es entre as Europas. 
Tambem na America Central a situac;ao esta 
evoluindo, atraves de soluc;6es negociadas 
entre os pafses daquela regiao. Foram positivos 
os resultados da recente reuniao dos cinco 
Presidentes centro-americanos. 

Por outro lado, o desenvolvimento cientffico e 
tecnol6gico atinge patamares cada vez mais 
altos, em que os grandes saltos tecnol6gicos ja 
nao sao medidos em seculos, mas, no maximo, 
em decadas. 

Na esteira dessa nova Revoluc;ao Industrial, a 
economia internacional esta passando por 
certas transformac;6es estruturais. Os pafses da 
Asia, cuja pujanc;a impressiona o mundo a cada 
dia, encontram-se engajados em uma polftica 
de modernizac;ao e abertura para o exterior. Os 
Estados Unidos e o Canada buscam esta
belecer as bases de urn amplo esquema 
associativo. A Europa Ocidental, por sua vez, 
caminha decidida para a consolidac;ao, a partir 
de 1992, de uma poderosa unidade economica 
integrada. De nossa parte, igualmente, 
reconhecemos que a economia mundial 
comec;a a organizar-se em conjuntos e 
buscamos, no processo de integrac;ao regional, 
estabelecer o embriao de uma futura comuni
dade latina-americana de nac;6es. 

Tenho dito que vivemos hoje num mundo sob 
varios aspectos melhor do que ha apenas urn 
par de anos. 

Mas, infelizmente, nem todos os pafses severn 
beneficiando do ritmo inegavelmente auspi
cioso que detectamos nas relac;oes interna
cionais. 

Por conta da dfvida externa, o Brasil e os pafses 
latino-americanos se transformaram em 
exportadores lfquidos de capitais, numa 
situac;ao perversa e injusta que nao se pode 
prolongar. A questao, portanto, ja nao e a de 
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saber se poderemos pagar a dfvida externa: 
trata-se, na realidade, de saber quantas vezes 
devemos paga-la. 

A liberalizac;ao do comercio internacional, com 
a supressao das crescentes praticas 
protecionistas dos pafses desenvolvidos, seria 
forma de complementar o alfvio que se espera 
na transferencia de recursos financeiros para o 
exterior. 

Tao grave quanto o acirramento do prote
cionismo e o recurso a ameac;as, ou mesmo a 
pratica de retaliac;oes contra pafses em 
desenvolvimento, ao arrepio de Tratados que 
regem o comercio internacional. 

Num outro setor extremamente sensfvel, somos 
confrontados com tentativas de controle oligo
polfstico dos conhecimentos das tecnologias 
de ponta, fundamentais para a prosperidade de 
nossos pafses. 

Nao bastassem todos esses constrangimentos 
ao pleno acesso do Brasil e dos pafses em 
desenvolvimento aos frutos do progresso e da 
modernidade, eis que agora nos surgem 
pressoes inaceitaveis, sob a capa de polfticas 
no mfnimo simplistas de protec;ao ao meio 
ambiente. 

Rejeitamos qualquer insinuac;ao que implique 
menoscabo da soberania brasileira sobre 
nosso territ6rio ou nossos recursos naturais. 
Sao, portanto, inaceitaveis certas iniciativas que 
possam corresponder a tentativas de 
internacionalizar a Amazonia. Como o Brasil, 
nenhum outro pals hipoteca a soberania e a 
riqueza nacionais. 

Senhores Chefes de Missao, 

Senhores Representantes de Organismos 
I nternacionais, 

Essas reflexoes, que me permiti partilhar com 
Vossas Excelencias, nao tem a pretensao de 
esgotar os temas que nos aproximam, mas 
tao-somente a de possibilitar-me, ern ocasiao 
em que me sinto distinguido por tao honrosa 
homenagem, externar algumas breves opinioes 
sobre temas qu~ certamente estao no centro 
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das preocupac;oes e sobretudo das res
ponsabilidades de Vossas Excelencias. 

Ao Iongo de toda minha vida publica, sobretudo 
nesses tres ultimos anos a frente do ltamaraty, 
reforcei a convicc;ao de que o trabalho de 
Vossas Excelencias - o tecer quotidiano do 
entendimento entre os povos, pelo dialogo e 

pela negociac;8.o - e tarefa nobre de despren
dimento e de disposic;ao positiva. 

Ao agradecer, assim, o gesto com que Vossas 
Excelencias distinguem minha mulher e a mim, 
pec;o-lhes que se juntem a n6s para brindar pelo 
estreitamento das relac;oes que unem o Brasil a 
todos os pafses e organismos internacionais 
aqui tao bern representados. 
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america latina e caribe 

discutem o meio ambiente 

Discurso do Presidente Jose Sarney na Sessio 
Inaugural da VI Reuniio Ministerial da America Latina 
e do Caribe sobre Meio Ambiente, realizada em 
Brasilia de 30 a 31 de marCio de 1989 

E: com um sentimento profunda de fraternidade, 
que une cada vez mais nossos povos, que 
presido a Sessao Inaugural da VI Reuniao 
Ministerial sabre o Meio Ambiente na America 
Latina e no Caribe, promovida sob os auspfcios 
do Programa das Nac;oes Unidas para o Meio 
Ambiente e do Governo brasileiro. 

lnicialmente deixo o reconhecimento do Brasil 
e creio interpretar o sentimento de todos os 
parses aqui representados pelo trabalho 
dinamico e construtivo que o programa vern 
desenvolvendo sob a direc;ao do Doutor 
Mostafa Taiba, que infelizmente nao pOde estar 
aqui presente. 

Registro a presenc;a do meu caro amigo Doutor 
Enrique Iglesias, Presidente do Banco 
I nteramericano de Desenvolvimento, que com 
talento e criatividade tanto se tern destacado 
em func;oes oficiais de seu pals, quanta em 
organizac;oes internacionais. 

Os problemas ambientais constituem hoje em 
dia um dos temas centrais da agenda interna
cional e sera sem dllvida o tema mais apaixo
nante do futuro. 

Ele diz respeito a sobrevivencia na face da terra. 

De repente o homem, que julgava os nossos 
recursos naturais inesgotaveis e a terra inatin
gfvel pela morte, percebe que o mundo esta 
ameac;ado par nfveis crescentes de degrada
c;ao da atmosfera, dos solos, dos rios e ocea
nos, e que e preciso mobilizar recursos nacio
nais e internacionais para enfrentar estes 
problemas em suas diversas manifestac;oes. 

Nasce a consciencia de que a natureza pode 
chefiar uma rebeliao contra a vida, criando a 
antiexistencia. 

Como percorremos esse caminho? 

Quem destruiu a capa vegetal do planeta? 

Quem criou e desenvolveu a civilizac;ao dos 
gases? 

Quem, a custa de padroes crescentes de 
bem-estar, dilapidou os recursos naturais? 

Nessa alucinada trajet6ria, coube aos pafses 
subdesenvolvidos contribuir com a mais tragica 
das poluic;oes, a poluic;ao da pobreza e todas 
as formas de explorac;ao de que foram vftimas 
os povos ao Iongo dos seculos, com a poluic;ao 
colonial, escravizadora, desumana e cruel. 

Desde a Conferencia de Estocolmo, de 1972, 
tem-se sucedido iniciativas tendentes a 
organizar e aperfeic;oar a cooperac;ao 
internacional para a preservac;ao do meio 
ambient e. 

0 Brasil, juntamente com os demais pafses da 
America Latina e do Caribe, tern dado para tanto 
uma contribuic;ao que nao hesito em qualificar 
de muito positiva. 

Em materia ambiental, como de resto em todas 
as principais questoes internacionais, e preciso 
nao perder de vista as diferenciac;oes que 
separam 0 nucleo de parses desenvolvidos da 
maioria das nac;oes ainda submetidas a 
carencias fundamentais. 
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Nao podemos afastar a conexao profunda dos 
problemas ecologicos com a injusta ordem 
econ6mica e social do mundo. 

Para uma grande parcela da humanidade, e o 
subdesenvolvimento que esta na pr6pria raiz 
dos problemas. 

Pobreza e degrada<;ao do ambiente trsico 
constituem elementos de urn crrculo vicioso 
que condena milh6es de pessoas a viver em 
condi<;6es incompatrveis com a dignidade 
humana. 

Os principais obstaculos a solu<;ao da questao 
ambiental residem na iniqOidade das terrrveis 
desigualdades existentes, no fosso entre ricos 
e pobres, na deteriora<;ao dos termos de troca, 
no crescenta protecionismo nos parses 
industrializados e no insuportavel peso da 
drvida externa, que transformou os pafses em 
desenvolvimento em exportadores llquidos de 
capital. 

0 ponto crucial dos esfor<;os de coopera<;ao 
internacional para a prote<;ao e melhoria do 
meio ambiente deve, pois, residir precisamente 
na cria<;ao de urn ambiente econ6mico 
internacional capaz de promover a erradica<;ao 
do desemprego e da pobreza, e nao de 
perpetua-los. 

Por sua vez, a ado<;ao, pelas institui<;6es 
financeiras internacionais, de novas formas de 
condicionalidades para a concessao de 
creditos aos nossos pafses compromete os 
esfor<;os nacionais de desenvolvimento e 
implica, na pratica, uma redu<;ao de recursos, 
em detrimento da propria causa ambiental. 

E de esperar, ao contrario, urn enfoque positivo, 
em que a a<;ao dos organismos internacionais 
privilegie a adicionalidade de recursos, em 
termos de concess6es, para o financiamento de 
projetos de prote<;ao ambiental. 

Ademais, como parte essencial do esfor<;o de 
coopera<;ao internacional, devem ser asse
guradas aos parses em desenvolvimento 
condi<;6es de livre acesso, sem custo 
comercial, a novas tecnologias para a conser
vagao do meio ambiente. 
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A legrtima preocupa<;ao ambiental, de 
inspira<;ao tao nobre, nao pode ser colocada a 
servi<;o de interesses comerciais, que preten
dem fazer da prote<;ao ambiental apenas urna 
nova e rendosa fonte de lucro. -

Nem para retrocessos historicos, numa volta ao 
tempo das interven<;6es, de urn novo sistema 
colonizador a ser determinado por organismos 
supranacionais. 

0 Brasil esta ciente da gravidade dos 
problemas ambientais e nao poupara esfor<;os 
no sentido de conciliar seus imperativos de 
desenvolvimento econ6mico e social com os 
objetivos de prote<;ao de seu meio ambiente. 

Decidido a prevenir e corrigir a deteriora<;ao 
ambiental em seu proprio territorio, o Brasil 
preocupa-se com o estado do meio ambiente 
em larga escala. 

Estamos convencidos de que a gravidade dos 
problemas ambientais com que o mundo hoje 
se depara decorre principal mente dos padr6es 
de industrializa<;ao e consumo nos parses 
desenvolvidos. 

Esta e a origem da exaustao acelerada dos 
recursos naturais do planeta e da emissao cada 
vez mais importante, em termos absolutos e 
relativos, de elementos poluentes na atmosfera. 

Conforme come<;a a ser universalmente 
reconhecido, e sobre os parses industrializados 
que recai a responsabilidade primordial pela 
reversao do processo de degrada<;ao am
biental. 

Sao esses parses que disp6em nao apenas de 
maiores recursos, mas tambem de pos
sibilidades efetivas de diminuir subs
tancialmente a emissao de elementos 
poluentes na atmosfera, seja mediante a 
redu<;ao do consumo superfluo e irracional de 
combustfveis fosseis, seja mediante o 
desenvolvimento de fontes alternatives de 
energia. 

A industrializa<;ao e a integra<;ao de novas areas 
a economia dos parses em desenvolvimento, na 
verdade, respondem em irrelevantes por<;6es, 
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marginais, pelos atuais nfveis de polui~o da 
atmosfera. 

Preocupa-nos sobremaneira o dep6sito 
indiscriminado de resk:fuos t6xicos na natureza 
e as tentativas de transferir esses resfduos para 
o territ6rio dos pafses em desenvolvimento. 

Essas tentativas foram objeto de firme 
condena~o por ocasiao da Primeira Reuniao 
de Estados da Zona de Paz e de Coopera~o 
do Atlantica Sui, realizada no Rio de Janeiro em 
julho do ano passado. 

Do debate internacional sabre as questoes 
ambientais, nao pode ainda omitir-se a 
constatac;ao da Comissao Mundial sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento de que a 
existencia de enormes arsenais de armamento 
nuclear e de outros meios de destruic;ao em 
massa constitui a principal ameac;a a preser
vac;ao do meio ambiente e a sobrevivencia 
mesma da especie humana. 

E:, por outra parte, preocupante que o debate 
internacional sabre meio ambiente se esteja 
processando com certa dose de emociona
lismo, o que tende a desvirtuar o sentido e a di
re~o que deve assumir a coopera~o interna
cional para o equacionamento dos problemas. 

0 tom emocional do debate assume por vezes 
carater acusat6rio, maniquefsta e demag6gico, 
que em nada serve a promoc;ao da causa 
ambiental. 

A persuasao cede passe a tentativas de 
intimida~o. a ameac;as explfcitas ou veladas, 
que pretendem ate mesmo questionar o prin
cfpio da soberania dos Estados, na tentativa de 
submete-los a condicionalidades inaceitaveis. 

Ora, como todos os pafses latino-americanos e 
caribenhos aqui representados, o Brasil formou 
sua nacionalidade atraves da emancipac;ao do 
jugo colonial. 

Para nossos povos, soberania e liberdade sao 
valores absolutes e irrenunciaveis. 

Como pafs independente e soberano, o Brasil 
privilegia e promove a cooperac;ao, como 

instrumento fundamental de seu relaciona
mento internacional. 

Nao podemos aceitar mecanismos de im
posi~o da vontade dos mais fortes sabre os 
mais fracas, dos mais ricos sabre os mais po
bres, dos mais desenvolvidos sabre os menos 
avanc;ados. 

A autodeterminac;ao dos povos e a igualdade 
soberana dos Estados sao dois princfpios 
capitais da Carta das Nac;oes Unidas. 

Sob a egide do primeiro desencadeou-se o 
processo de descolonizac;ao - infelizmente 
ainda inconcluso- que sucedeu a ultima guer
ra mundial. 

E a intocabilidade do segundo constitui a 
melhor garantia de que esse processo nao sera 
revertido. 

Senhores Ministros, 

Senhores Delegados, 

0 Brasil nunca descuidou do problema ambien
tal e constantemente vern atualizando proce
dimentos e tomando novas iniciativas. 

Agora mesmo lanc;amos urn novo programa 
denominado "Nessa Natureza". 

Ele represents urn novo e grande esforc;o para 
atualizar o diagn6stico da situa~o ambiental e 
propoe urn elenco de recomendac;oes que 
emanaram dos seis grupos de trabalho instituf
dos por ocasiao do lanc;amento do programa. 

As recomendac;oes apontam para a urgencia 
de urn ample leque de medidas: a elaborac;ao 
de urn plano nacional de meio ambiente, que 
subsidiara o plano plurianual de governo; 

a reestrutura~o do sistema governamental de 
controle e preservac;Bo do meio ambiente; 

a criac;Bo de novas reservas florestais e areas 
indfgenas; 

a rev1sao, ordenamento e agilizac;ao da 
legislac;ao ambiental brasileira, inclusive quanta 
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ao uso de substancias qufmicas e processes de 
minerac;ao; 

a ampliac;ao do zoneamento ecol6gico, 
particularmente nas areas amazonicas; 

a revisao e o disciplinamento da aplica<;ao de 
incentives fiscais, creditos oficiais e incentives 
publicos na Amazonia. 

Serao adotadas, ainda, medidas complemen
tares de apoio a execucao do programa, tais 
como a agiliza<;ao da execu<;ao da reforma 
agraria no pals; 

a intensificac;ao da ocupac;ao economica na 
regiao centro-oeste; 

a formulac;ao de urn programa integrado de 
apoio a dinamiza<;ao da justi<;a e da seguran<;a 
publica na Amazonia; 

o estudo da viabilidade de uma estrutura 
unificada de monitoramento territorial; 

eo estudo da viabilidade de forma<;ao de urn 
fundo para canalizar recursos internes e 
externos, que vierem a ser aduzidos a projetos 
de prote<;ao do meio ambiente. 

Por ocasiao da ultima sessao da Assembleia
geral das Nac;oes Unidas, o Brasil teve a honra 
de oferecer-se para sediar a Segunda 
Conferencia das Nac;oes Unidas sobre o Meio 
Ambiente, que devera realizar-se no contexte 
da comemora<;ao do vigesimo aniversario da 
hist6rica Conferencia de Estocolmo. 

A conferencia devera representar urn marco 
efetivo de promo<;ao da coopera<;ao inter
nacional para a prote<;ao do meio ambiente. 

0 Brasil espera merecer o apoio de todos os 
paises latino-americanos e caribenhos, repre
sentados nesta reuniao ministerial, a tim de que 
seu oferecimento encontre acolhida favoravel 
no ambito das Na<;oes Unidas e a conferencia 
possa ser realizada em nossa regiao. 

Desejaria final mente assinalar o esfor<;o que os 
oito pafses amazonicos estao empreendendo 

68 

para promover o desenvolvimento harmonica 
de seu rico patrimonio natural. 

A Declara<;ao de Sao Francisco de Quito, ado
tada ha apenas tres semanas em reuniao 
ministerial do Tratado de Cooperac;ao Amazoni
ca, inclui importante capftulo sobre a prote<;ao 
ambiental. 

Ao recha<;ar inequivocamente qualquer 
ingerencia externa nessa materia, a declara<;ao 
expressa a firme inten<;ao dos pafses-membros 
de ampliar e refor<;ar os mecanismos de 
coopera<;ao voltados para a prote<;ao do meio 
ambiente da Amazonia. 

Temos todos consciencia de nossas 
responsabilidades para com a conserva<;ao de 
nosso grande patrimonio fisico. 

Esse dever, contudo, e nosso. 

Nao nos podem dar li<;oes aqueles que nos 
mostram o caminho do que nao se deve fazer. 

Queremos dar exemplos. 

Esse dever e nosso, e jamais poderemos abdi
car daquilo que tanto nos custou: a liberdade 
soberana. 

A presente Reuniao Ministerial sobre o Meio 
Ambiente na America Latina e no Caribe, que o 
Brasil tern a honra de sediar, rna rca urn decisive 
passo adiante, nesse caminho de coopera<;ao. 

Confio em que os resultados das delibera<;oes 
deste encontro traduzirao fielmente o espfrito 
que nos anima e formula aos Senhores votos 
de urn fecundo e proveitoso trabalho. 

Declara'iiio de Brasilia 

Os Ministros de Estado responsaveis pela 
administrac;ao ambiental e os Representantes dos 
pafses participantes da VI Reuniao Ministerial da 
America Latina e do Caribe sabre o Meio 
Ambiente, realizada em Brasma, de 30 a 31 de 
marc;o de 1989, decidiram concluir suas 
deliberac;oes com a seguinte Declarac;ao de 
Brasilia 

1. Os pafses da America Latina e do Caribe 
reconhecem que a necessidade urgente de 
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encontrar urn equilrbrio entre o desenvolvi
mento s6cio-economico e a prote«;;:ao e 
conservac;ao do meio ambiente, atraves de uma 
gestao adequada dos recursos naturais e 
controle dos impactos ambientais, constitui 
uma preocupa«;;:ao comum da mais alta 
prioridade para os parses da regiao. Esse 
reconhecimento expressa a relac;ao indis
solllvel que existe entre os assuntos ambientais 
e o desenvolvimento s6cio-economico, bern 
como a obriga«;;:ao de assegurar o aprovei
tamento racional dos recursos, em benetrcio 
das gerac;6es presentes e futuras. 

2. Os Ministros reafirmam o prindpio de 
que cada Estado tern o direito soberano de 
administrar livremente seus recursos naturais. 
lsso contudo nao exclui, pelo contrario, refor98 
a necessidade da cooperac;ao internacional em 
nivel sub-regional, regional e global. Os 
Ministros enfatizam tambem que a solu«;;:ao do 
problema da divida externa eo estabelecimento 
de uma nova Ordem Economica lnternacional 
justa e eqOitativa sao condic;6es indispensaveis 
para a garantia da democracia na America 
Latina e no Caribe, para a promo«;;:ao da segu
ran«;;:a e da paz na regiao e para o desenvolvi
mento economico e social sustentavel, (mica 
alternativa possivel para o aproveitamento dos 
nossos recursos naturais com vistas a 
satisfazer as necessidades de nosso povos. 

3. A melhoria das condic;6es economicas 
e sociais e o fator essencial para impedir a 
degrada«;;:ao ambiental em nossos parses. Na 
America Latina e no Caribe, assim como nas 
demais regi6es do Terceiro Mundo, o 
subdesenvolvimento e a degradac;ao ambiental 
constituem elementos de urn crrculo vicioso 
que condena milh6es de pessoas a uma 
qualidade de vida inferior aos nrveis de 
dignidade humana. 

4. Os Ministros, em conseqOencia, 
resolvem intensificar os esforc;os para 
promover uma maior compreensao em seus 
respectivos parses sabre as relac;6es 
adequadas entre planejamento do desenvolvi
mento economico e os problemas e preocu
pac;6es ambientais, e para consolidar e 
melhorar a capacitac;ao nacional para uma 
gestao e planejamento ambiental eficaz. 

Contudo, os Ministros manifestam a opiniao de 
que os nrveis atuais de desenvolvimento 
economico e das taxas de crescimento limitam 
severamente a possibilidade de que os 
objetivos de uma gestao ambiental adequada e 
conservac;ao possam ser facilmente alcan-
98dos. 

5. Alem disso, essa situac;ao se viu 
exacerbada em fun«;;:ao do forte endividamento 
atual da America latina e do Caribe com a 
comunidade financeira dos parses indus
trializados. A crise do endividamento e as 
polrticas de ajustamento derivadas dessa crise 
deterioraram as condi~;t6es de desenvolvimento 
economico, social e ambiental. A divida nao 
pode ser paga nas condic;6es atuais, nem 
aumentando a tome e a miseria de nossos 
povos, nem com mais subdesenvolvimento e a 
conseqOente degrada«;;:ao do nosso meio 
ambiente. E evidente que se devem mudar as 
condic;6es atuais de tratamento da divida 
externa e assegurar a imediata reversao do 
processo atual de transferencia negativa de 
recursos pelo qual os parses em desenvolvi
mento se converteram em exportadores liqui
dos de capital para os paises desenvolvidos. 

6. As medidas adotadas pelos paises da 
regiao sao importantes mas ainda insuficientes 
para solucionar de uma maneira justa, estavel 
e duradoura o problema da divida. Essa 
soluc;ao somente sera possivel mediante a 
modifica«;;:ao dos termos e modalidades do 
tratamento da divida e com a co-respon
sabilidade que os credores devem assumir para 
a promoc;ao de uma soluc;ao conjunta do 
problema do endividamento e de suas 
conseqOencias. 

7. Os organismos financeiros inter
nacionais devem assegurar, atraves de 
facilidades institucionais especrticas, a 
disponibilidade de recursos adicionais 
suficientes, em termos concessionais, para a 
realiza«;;:ao de projetos de protec;ao ambiental 
nos parses em desenvolvimento. Na aloca«;;:ao 
de recursos para esse tim nao se devem impor 
condic;6es que, na pratica, impliquem uma 
reduc;ao dos recursos disponrveis para a 
protec;ao ambiental. 
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8. A luz das considerac;C>es anteriores, os 
Ministros fazem urn chamamento aos pafses in
dustrializados, em particular aqueles que 
compartem nossa preocupac;ao com uma 
gestao ambiental eficaz, para que ampliem 
substancialmente o nfvel de suas contribuic;oes 
tecnicas e financeiras em favor dos pafses em 
desenvolvimento e seu apoio efetivo ao Progra
ma das Nac;oes Unidas para o Meio ambiente. 

9. A esse respeito, e de fundamental 
importancia que os parses da America Latina e 
do Caribe sejam assistidos, se assim o soli
citarem, no desenvolvimento de sua capa
cidade de investigac;ao cientffica, a fim de que 
possam administrar de maneira eficaz os seus 
sistemas naturais e fortalecer os procedimentos 
nacionais para a tomada de decisoes que sejam 
ambientalmente adequadas. 

1 o. AI em disso, a cooperac;clo internacio
nal para a protec;ao do meio ambiente deve 
incluir o livre acesso a informac;ao cientrfica e a 
transferencia, sem fins de Iuera, para os parses 
em desenvolvimento de tecnologias nao 
poluentes assim como daquelas destinadas a 
preservac;ao ambiental. 0 acesso a novas 
tecnologias ambientais nao pode ficar 
subordinado a interesses puramente comer
ciais. Da mesma maneira, as organizac;oes 
internacionais devem ajudar os parses da 
regiao a aperfeic;oar os seus sistemas de 
monitoramento e fortalecer a sua capacitac;ao 
para fazer cumprir os pad roes internacionais de 
protec;ao ambiental que tenham adotado. 

11. A esse respeito, devem realizar-se os 
maiores esforc;os para ampliar os sistemas de 
areas naturais protegidas da regiao e fazer com 
que cessem praticas altamente prejudiciais ao 
meio ambiente tais como o transportee deposi
to indiscriminado e ilegal de substancias, e ma
teriais t6xicos, e o despejo desses elementos 
nos oceanos com os conseqOentes riscos para 
as areas costeiras, particularmente as das ilhas 
do Caribe. 

12. A gravidade dos problemas ambien
tais que o mundo tern hoje de enfrentar resulta 
principalmente dos modelos de indus
trializac;ao, consumo e desperdrcio nos parses 
desenvolvidos, que constituem a origem do 
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desgaste acelerado dos recursos naturais do 
planeta e da introduc;clo cada vez maior de 
elementos poluentes na biosfera. Os Ministros 
da America Latina e do Caribe estao compro
metidos com uma linha de ac;clo capaz de evitar 
que se repitam em nossos parses os erros 
cometidos naqueles modelos de desenvol
vimento e suas conseqOencias, e instamos os 
parses industrializados a que assumam 
responsabilidade plena e proporcional a seus 
recursos financeiros e tecnol6gicos com vistas 
a reverter o processo de degradac;clo ambiental. 

13. Os parses que possuem armamentos 
nucleares e outros armas de destruic;ao em 
massa devem cessar imediatamente todas as 
provas e testes com essas armas e promover 
ativamente a sua eliminac;clo. Somente assim 
sera possrvel garantir a protec;ao do meio 
ambiente contra o risco da contaminac;clo e 
destruic;ao ecol6gica. Os recursos assim libera
dos deveriam ser canalizados para a promoc;clo 
do desenvolvimento economico e social, 
segundo as disposic;oes emanadas dos foros 
do Sistema das Nac;oes Unidas. 

14. Por isso, os parses da America Latina 
e do Caribe, alem de mobilizer esforc;os internos 
na definic;ao e execuc;ao de pianos nacionais de 
protec;ao e conservac;ao do meio ambiente, 
estao decididos a fortalecer sua cooperac;ao 
nessa area e a requerer a cooperac;ao tecnica 
e financeira de parses de outras regioes e dos 
organismos internacionais. Os Ministros dos 
parses latino-americanos e do Caribe estao 
convencidos de que a soluc;ao global para o 
nosso ameac;ado planeta faz necessaria urn 
nfvel de cooperac;ao sem precedentes entre os 
pafses industrializados e os pafses em desen
volvimento em beneficia das gerac;oes futuras. 

Decisao adotada na Reuniao de Peritos e 
endossada pela Reuniao Ministerial apoiando o 
oferecimento brasileiro de sediar a II 
Conferencia das Na<;oes Unidas sobre o Meio 
Ambiente 

Secci6n IV: Decisi6n aprobada sobre el punto 8 
del temario: otros asuntos 

La Reunion, 

Recordando Ia Resoluci6n 43/196 de 20 de 
diciembre de 1988, en Ia cual Ia Asamblea 
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General de las Naciones Unidas acogi6 Ia idea 
de convocar para 1992 una Conferencia 
Mundial sobre Medio Ambiente como parte de 
Ia conmemoraci6n de los 20 alios que habran 
transcurrido desde Ia Conferencia de 
Estocolmo, 

Considerando Ia importancia que tendrfa que 
dicha Conferencia de 1992 se lleve a cabo en 
un pals en desarrollo, 

Teniendo en cuenta que el Gobierno de Brasil 
ha sido el unico pals del Grupo de los 77 que ha 
presentado ante Ia Asamblea General um 
ofrecimiento formal para hospedar Ia 
Conferencia de 1992, 

Decide presentar a Ia VI Reuni6n Ministerial 
sabre el Medio Ambiente en America Latina y el 
Caribe las recomendaciones siguientes: 

1. Acoger con beneplacito y apoyar el 
ofrecimiento del Gobierno de Brasil para 
hospedar Ia Conferencia Mundial sobre Medio 
Ambiente que convocara las Naciones Unidas 
en 1992. 

2. Presentar esta recomendaci6n a 
nombre del Grupo de Parses de America Latina 
y el Caribe ante el XV perlodo de sesiones del 
Consejo de Administraci6n del PNUMA que 
tendra Iugar en mayo de 1989 en Nairobi, 
Kenya. 
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vice-chanceler polones 
visita brasilia 

Discurso do Ministro de Estado, interino, das 
Rela~oes Exteriores, Embaixador Paulo Tarso Flecha 
de Lima, por ocasiao do almo~o oferecido ao 
Vice-Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Pol6nia, 
Sr. Jan Majewskim, no Palacio ltamaraty, em 22 de 
fevereiro de 1989 

Sr. Vice-Ministro Majewskim, 

Sr. Embaixador da Polonia, 

Senhoras e Senhores, 

E com grande honra que dou hoje as 
boas-vindas a Vossa Excelfmcia e a comitiva 
que o acompanha em sua visita ao Brasil. A 
presenc;a de Vossa Excelfmcia entre n6s 
reafirma as tradicionais lac;os de amizade que 
unem nossos dais paises e testemunha a 
disposic;ao de nossos Governos de manterem 
constante dialogo sabre a evolu<;ao da politica 
internacional e das nossas relac;oes bilaterais. 

Os lac;os entre nossos povos tern s61idas raizes 
hist6ricas e antecedem o estabelecimento 
formal de relac;oes diplomaticas, ocorrido em 
1920. Ainda no SEkula passado, o Brasil 
comec;ou a receber a importante contribuic;ao 
da imigrac;ao polonesa, que se radicou 
principalmente nos Estados do Sui e hoje 
representa expressive contingents de 
descendentes de poloneses, com significativa 
participac;ao na sociedade brasileira. 

Estou certo de que as conversac;oes que Vossa 
Excelencia tera nesta Casa e com outras auto
ridades do Executive e do Legislative contribui
rao para tornar ainda mais denso e agil nosso 
dialogo, com amplo intercambio de pontes de 
vista sabre a vasta gama de interesses con
cretes nos pianos politico, economico e 
comercial. 

Senhor Vice-Ministro, 

0 Brasil vive hoje urn extraordinario processo 
de renovac;ao democratica, operado de forma 
inteiramente pacifica e tranqOila. 0 marco de 
tais transformac;oes politicas e a nova Cons
tituic;ao do Brasil, promulgada em outubro 
passado, elaborada de forma completamente 
democn3tica e com ampla participac;ao de 
todos as setores da sociedade brasileira. 

No plano economico, contudo, ainda persistem 
series problemas estruturais. Para enfrentar OS 

graves desequilibrios causados par uma in
flac;ao que ameac;ava chegar a niveis sociais in
toleraveis, o Governo decidiu levar adiante 
corajoso plano de ajustamento, que implica 
sacrificios compartidos par todos as segmen
tos da Nac;ao. 

No plano externo o Brasil nao tern poupado 
esforc;os para encontrar caminhos negociados 
que lhe permitam honrar seus compromissos 
financeiros, sem comprometer o desenvolvi
mento economico do pais. 

Senhor Vice-Ministro, 

0 Brasil vern acompanhando com grande in
teresse as processes de reestrutura<;ao politica 
e economica em curso em paises socialistas do 
Leste Europeu. Neste quadro, temos acompa
nhado a evoluc;ao do processo de dialogo 
propiciado pelo Presidents Jaruselski e pelo 
Primeiro-Ministro Rakowski com as variados 
segmentos sociais, politicos e economicos da 
Polonia. 
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0 Brasil mantem urn relacionamento franco 
com os pafses socialistas, baseado no estrito 
respeito as op<;6es polfticas de cada parte. 
ldeologias distintas nao devem ser, e nao sao, 
impeditivo ou condicionamento de rela<;6es 
abrangentes em variados campos de atividade, 
respeitados os interesses basicos de cada pafs. 

Senhor Vice-Ministro, 

A tradicional amizade que une os nossos povos, 
a mutua confian<;a que caracteriza o nosso 
dialogo, o proprio caminho que ja percorremos 
juntos - tudo isso basta para encararmos com 
otimismo o futuro de nossas rela<;oes. 

Nao poderia, contudo, deixar de referir-me a 
questao dos compromissos financeiros 
pendentes da Polonia para com o Brasil. Os 
esfor<;os infelizmente ainda nao levaram a urn 
encaminhamento mutuamente satisfat6rio 
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deste problema, que, como sabe Vossa 
Excelencia, e acompanhado com grande 
interesse pela opiniao publica em nosso pafs. 
Ouero aproveitar a presen<;a de Vossa 
Excelencia para expressar a determina<;ao do 
Governo brasileiro de envidar todos os esfor<;os 
para concluir, no mais breve prazo possfvel, 
uma negocia<;ao que nos permita virar esta 
pagina da hist6ria das rela<;oes bilaterais e 
retomar, em patamar mais elevado, o 
intercambio economico-comercial entre 
nossos pafses. 

Senhor Vice-Ministro, 

Fa<;o votos para que Vossa Excelencia tenha 
uma estada muito proffcua e agradavel no Brasil 
e convido todos os presentes a erguerem urn 
brinde ao estreitamento das rela<;oes entre o 
Brasil e a Polonia. 
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designaCiio de embaixadores brasileiros 

Carlos Norberta de Oliveira Pares, para Embaixador 
em Freetown (cumulativamente com a Embaixada 
em Acra), em 22.02.89. 

entrega de credenciais de 
embaixadores estrangeiros 

Joseph Manboungou, do Gabao, em 06.01.89; 

Absalom Vusani Mamba, do Reina da Suazilfmdia, 
em 14.03.89; 

Harundri Kaya, do Japao, em 14.03.89. 
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comunicado conjunto 
brasileiro-angolano 

1. A convite do Camarada Jose Eduardo dos 
Santos, Presidente do MPLA-PT e da Republica 
Popular de Angola, o Senhor Jose Sarney, Presiden
te da Republica Federativa do Brasil, efetuou uma 
visita de amizade e trabalho a Republica Popular de 
Angola de 27 a 28 de janeiro de 1989, a frente de uma 
importante Delegac;:ao. 

2. 0 Presidente Sarney e sua comitiva foram 
alvo de acolhida calorosa e fraternal por parte do Po
vo angolano e do Governo da Republica Popular de 
Angola, testemunhando deste modo a amizade e 
solidariedade que unem os povos brasileiro e 
angolano. 

3. 0 Presidente Sarney depositou uma coroa 
de flores no Sarc6fago do Dr. Antonio Agostinho 
Neto, Guia lmortal da Revoluc;:ao Angolana, 
Fundador da Nac;:ao e do MPLA-PT. 

4. As duas Delegac;:oes mantiveram conver
sac;:oes sobre questoes relativas a cooperayao bila
teral entre os dois pafses e fizeram igualmente uma 
analise da situayao internacional. Nesse contexto 
analisaram detidamente a situayao prevalecente na 
Africa Austral. 

5. No que concerne a situac;:ao interna da 
Republica Popular de Angola, o Camarada 
Presidente Jose Eduardo dos Santos prestou ao 
Presidente Sarney informac;:oes importantes e Uteis, 
referentes a questoes polfticas, econOmicas e 
militares. Sublinhou particularmente os sucessos 
alcanc;:ados pelo povo angolano na defesa da sua 
soberania e integridade territorial, tendo feito igual 
alusao as ac;:oes em curso, no quadro do Programa 
de Saneamento EconOmico e Financeiro, adotado 
pelo Governo angolano para assegurar o 
relanc;:amento de sua economia nacional. Destacou 
a contribuic;:ao do seu pafs a causa da liberdade dos 

povos, reafirmando a esse respeito o apoio a I uta dos 
povos da Namibia e da Africa do Sui, conduzida 
pelas suas vanguardas respectivas, a SWAPO, o 
ANC e outras organizac;:oes patri6ticas. 

6. Na mesma ocasiao o Presidente Jose 
Eduardo dos Santos informou ao seu hom61ogo 
sobre a evoluc;:ao da situac;:ao no Sudoeste da Africa 
a luz dos Acordos de Nova York. A este respeito 
destacou as ac;:oes que vem sendo desenvolvidas 
com vistas a garantir a concessao da independencia 
a Namibia com base na Resoluc;:ao 435/78 do 
Conselho de Seguranc;:a da ONU. 

7. 0 Presidente Eduardo dos Santos prestou ao 
seu hom61ogo informac;:oes relativas aos esforc;:os 
empreendidos pelo Governo angolano tendentes a 
pacificar o pafs, no quadro da Polftica de 
Harmonizac;:ao Nacional. 

8. A Parte brasileira considerou amplamente 
positivas as assinaturas do Protocolo de Brazzaville 
e dos Acordos de Nova York, que preveem o fim das 
agress6es sul-africanas contra o territ6rio angolano 
e a concessao de independencia a Namibia. 
Considerou ser essencial o cumprimento, pela Africa 
do Sui, do estabelecido noa Acordos assinados 
nessas cidades entre Angola, Cuba e a RAS, sob a 
mediayao dos EUA, particularmente no que se refere 
ao prazo para infcio da implementac;:ao da Resoluc;:ao 
435/78 do Conselho de Seguranc;:a das Nac;:oes 
Unidas, relativa a Namibia. Ao mesmo tempo, 
expressou o seu veemente repudio ao apartheid, e 
concordaram ser impossfvel a paz definitiva para a 
regiao enquanto persistir, na Africa do Sul,o odioso 
regime de discriminac;:ao racial. 

9. As Partes assinalaram a sua profunda 
satisfac;:ao pelo desenvolvimento favoravel das 
relac;:oes de amizade fraterna, solidariedade e 
cooperayao multiforme existentes e constataram um 
aprofundamento do dialogo politico bilateral tendo 
destacado a importancia da ocasiao, por se tratar do 
primeiro encontro entre Chefes de Estado dos dois 
parses. 
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10. Ao examinarem as rela¢es bilaterais nas 
areas economica e comercial, as Partes manifes
taram satisfa9ao pelo sensfvel crescimento do 
intercambio entre os dais pafses, tendo recordado a 
realizayao da recente sessao da Comissao Mista 
Brasileiro-Angolana, durante a qual as duas 
Delega¢es identificaram novas possibilidades de 
cooperayao em varios domfnios. 

11. No domfnio da cooperayao tecnica e 
cientffica, os dais Presidentes saudaram o Programa 
de Cooperayao que vern sendo implementado por 
ambos os pafses, com resultados bastante 
satisfat6rios. A este respeito decidiram-se pela 
cria9ao de uma Comissao de Emergencia 
encarregada de agilizar a concretizayao de a96es 
tendentes ao incremento da cooperayao bilateral 
face as pespectivas de paz que se abrem no 
Sudoeste da Africa com a assinatura dos Acordos de 
Nova York. Avaliaram a possibilidade de ampliar o 
quadro da cooperayao tecnica, cientffica e 
tecnol6gica bilateral, em beneffcio mUtua e com 
base em interesses comuns. Aproveitaram para 
reiterar a firme disposi9ao de ambos os Governos no 
sentido de estabelecer um relacionamento mais 
estreito e proffcuo no quadro da cooperayao Sui-Sui. 
Trocaram ideias sabre a cooperayao no domfnio do 
petrol eo e manifestaram o desejo de uma conclusao 
em breve das negocia96es de modo a atender os 
interesses de ambos os pafses. 

12. 0 Presidente Jose Sarney informou sabre os 
esforyos do seuGoverno tendentes a solucionar os 
urgentes problemas econ6micos e sociais do pafs e 
a ampliar a cooperayao regional e internacional. 

13. Os dais Presidentes congratularam-se pelos 
resultados positives alcan9ados pelas Delega96es 
do Brasil e de Angola durante as conversa¢es, 
havidas em 1988, referentes a concessao de novas 
linhas de credito do Banco do Brasil (CACEX) para 
o Banco Nacional de Angola (BNA), bern como a 
reestrutura9ao de parte da dfvida do BNA para com 
a CACEX. Para ambos, os Acordos obtidos 
evidenciaram o elevado grau de entendimento entre 
os dais pafses. 

14. As Partes manifestaram sua especial 
satisfayao em relayao ao andamento das obras da 
barragem hidreletrica de Capanda e se 
comprometeram a envidar os melhores esforyos 
para a conclusao, com exito, das discussoes com 
vistas a soluyao dos problemas financeiros da obra, 
inclusive com a obten9ao de recursos junto a 
terceiros pafses. 

15. 0 Presidente Sarney cumprimentou seu 
hom61ogo pela lucidez com que vern conduzindo a 
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Na9ao angolana no caminho da paz e do 
desenvolvimento. A este respeito, reafirmou o apoio 
do seu Governo a polftica de clemencia e 
harmoniza9ao nacional seguida pelo Governo 
angolano, destacando o profunda alcance desta 
medida e justi9a dos seus objetivos. 

16. Na analise da situa9ao internacional 
evidenciou-se uma ampla convergencia de pontos 
de vista entre OS dais Presidentes, no tocante as 
questoes mais candentes da atualidade. Neste 
contexte manifestaram seu apoio a plena 
implementayao da Resolu9ao 435 assinalando a sua 
preocupa9ao ante a possibilidade de altera9ao de 
estrutura das For9as da UNTAG, considerando que 
tal medida podera comprometer os esfor9os 
tendentes a garantir uma independencia autentica da 
Namibia, que favore9a o estabelecimento de um 
clima de boa vizinhan9a e de coexistencia pacifica 
no sudoeste da Africa. 

17. As Partes saudaram o Program a de 
Cooperayao Educacional e Cultural entre os dais 
pafses, tendo reafirmado a import2mcia de a96es 
conjugadas no domfnio cultural, sobretudo em 
virtude do grande interesse que os povos brasileiro 
e angolano nutrem pela cultura brasileira e angolana, 
e nesse sentido concordaram na conveniencia de se 
promoverem programas de intercambio cultural. Os 
Presidentes lembraram a necessidade de ampliar o 
escopo das rela96es culturais e educacionais entre 
o Brasil e Angola, e nesse sentido concordaram na 
conveniencia de se promover, no mais breve futuro, 
a inaugura9ao do Centro de Estudos Brasileiros 
(CEB) em Luanda, logo que se reunam as condi96es 
para sua instala9ao. 

18. Foram tambem iniciados entendimentos 
com vistas a cria9ao de um mecanisme institucional 
para a cooperayao multilateral dos pafses de 
expressao oficial portuguesa em temas de natureza 
cultural. 

19. No ambito da Visita Presidencial, teve Iugar, 
em Angola, a Quinzena da Cultura Brasileira, com 
exibi9ao de programas brasileiros na televisao 
angolana, com a realiza9ao de mostras de pintura e 
de danya, com a apresenta9ao de filmes brasileiros 
e com a exposiyao de livros brasileiros que foram 
doados a Biblioteca Nacional de Angola. 

20. Os dais Chefes de Estado foram unanimes 
em considerar que o desenvolvimento positive da 
atual situayao internacional favoreceu a cria9ao de 
condi¢es para um avan9o consideravel na soluyao 
de problemas que afetam toda a humanidade, em 
especial os povos das areas em que persistem 
conflitos regionais. Manifestaram o desejo de 
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contribuir para a consolida<;ao da paz e da 
seguran9a internacionais e enfatizaram a 
necessidade de se obter o fortalecimento da 
confian<ra entre os Estados e a solu<;ao por meios 
exclusivamente pacfficos das situa<;6es de tensao 
prevalecentes no mundo. Com este objetivo, 
pronunciaram-se a favor da consolida<;ao do papel 
das Na<;6es Unidas como instrumento universal 
eficaz para promover a paz, a seguran<;a e a 
coopera<;ao internacional. 

21. As Partes sublinharam que a entrada em 
vigor do Tratado entre a URSS e os EUA sabre 
Elimina<;ao dos Mfsseis de Media e Curto Alcance 
abre perspectivas para a elimina<;ao das armas 
nucleares e outras armas de destrui~o em massa. 
Ressaltaram nesse contexto o direito de todos os 
Estados de participar equitativamente nas 
delibera<;6es das grandes questoes, como as 
referentes ao desarmamento, que afetam ou podem 
afetar seus legftimos interesses. 

22. As Partes assinalaram a importancia da 
tendencia a busca de solu<;6es negociadas para OS 

conflitos regionais, a qual reflete mudan<;as positivas 
do clima mundial. Manifestaram o seu alto apre<;o 
pela contribui~o das Na<;6es Unidas aos esfor<;os 
no sentido de eliminar focos de tensao regional por 
maio de negocia<;6es. Ao destacarem que a 
persistlmcia de crises regionais afeta negativamente 
o desenvolvimento politico, econ6mico e social dos 
pafses da America Latina, da Asia e da Africa, 
degradando a situa<;ao geral do mundo, exprimiram 
a convi~o de que sua solu~o dave basear-se no 
estrito respeito aos princfpios da Carta das Na<;6es 
Unidas e no direito da cada povo a escolher 
livremente, sem ingerencias externas, sua via de 
desenvolvimento. 

23. Ao passarem em revista a situa<;ao do 
Continente Americana, as Partes manifestaram a sua 
preocupa<;ao pela persistente tensao na America 
Central e destacaram a necessidade de uma solu<;ao 
polftica duradoura e estavel que assegure o 
restabelecimento da paz na regiao. A esse respeito 
reafirmaram o seu apoio aos esforyos que os Grupos 
de Contadora e de Apoio vern desenvolvendo com 
vistas a contribuir para a paz e estabilidade na regiao. 

24. 0 dois Chafes de Estado congratularam-se 
pelo exito da iniciativa dos pafses do Atlantica Sui 
que se traduz na aprova<;ao da Resolu~o 42/11, da 
Assembleia Geral das Na<;6es Unidas, pela qual foi 
institufda a Zona de Paz e de Coopera<;ao do 
Atlantica Sui. Saudaram ainda a realiza~o na cidade 
do Rio de Janeiro, em julho de 1988, da Primeira 
Reuniao de Estados da Zona de Paz e de 
Coopera<;ao do Atlantica Sui, cujos resultados 

favoraveis comprovaram as largas perspectivas 
abertas para os pafses sul-atlanticos nas mais 
variadas areas de coopera<;ao. Manifestaram a 
esperan<;a de poder acolher em breve, no ambito da 
Zona de Paz e de Coopera<;ao, os representantes de 
uma Namibia independente e de uma Africa do Sui 
livre do regime de apartheid. 

25. As Partes manifestaram preocupa<;ao ante o 
problema da dfvida externa dos pafses em vias de 
desenvolvimento, particularmente os da America 
Latina e da Africa, e consideraram essencial que sua 
solu<;ao seja justa de forma a assegurar perspectivas 
de crescimento econ6mico para os pafses 
devedores. Enfatizaram que a solu<;ao do problema 
da dfvida deve estar baseada no princfpio da 
responsabilidade recfproca e equilibrada entre 
credores e devedores. Neste contexte condenaram 
a pratica de discrimina<;ao no comercio 
internacional, as crescentes manifesta<;6es de 
protecionismo e o recurso a meios econ6micos com 
fins coercitivos de pressao polftica. 

26. Os dais Presidentes dedicaram especial 
aten<;ao a discussao da greve crise financeira e 
econ6mica internacional que afeta de forma 
extremamente nociva as economias dos pafses em 
desenvolvimento, em particular as do Brasil e de 
Angola. Enfatizaram a necessidade de se encontrar, 
com urgencia, uma forma de supera<;ao das atuais 
dificuldades econ6micas internacionais, as quais 
vern aprofundando o hiato existente entre as na<;6es 
em desenvolvimento e as desenvolvidas. As Partes 
reconheceram que as distor<;6es geradas pela 
presente Ordem Econ6mica lnternacional 
constituem uma das principais razoes da 
persistencia de desequilfbrios que poem em risco a 
pr6pria paz do mundo. Nesse sentido, os 
Presidentes concordaram que a intensifica<;ao da 
coopera<;ao econ6mica internacional torna-se 
necessaria para a corre<;ao de desequilfbrios da 
economia mundial. 

27. Os Presidentes do Brasil e de Angola 
avaliaram os resultados encorajadores ja obtidos 
pela Conferencia de Coordena~o da Africa Austral 
(SADCC) no contexto dos esfor<;os que a institui<;ao 
empreende com vistas a promover o 
desenvolvimento integrado da regiao e reduzir a 
dependencia em rela<;ao a Africa do Sui. Nesse 
sentido destacaram a colabora~o existente entre o 
Brasil eo Setor de Energia da SADCC, tendo apelado 
a uma maior participa<;ao de pafses interessados nos 
projetos de desenvolvimento da regiao. 

28. As Partes exprimiram a sua satisfa~o palos 
resultados positivos das conversa<;6es mantidas 
durante a visita e reafirmaram o desejo de estreitarem 
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os la'ros de amizade, solidariedade e coopera~o 
entre os dois povos e Governos. 

29. 0 Presidente Sarney exprimiu, no seu nome 
e no da Delega'rao que o acompanhou, os seus 
sinceros agradecimentos ao povo, Partido e 
Governo angolanos, pela acolhida calorosa e 
fraternal que lhes foi reservada. 

30. 0 Presidente Sarney formulou urn convite ao 
Camarada Presidente Jose Eduardo dos Santos, 
para efetuar uma visita oficial e de amizade a 
Republica Federativa do Brasil. 0 convite foi aceito 
com satisfa'rao devendo as datas serem fixadas 
atraves dos canais diplomaticos. 

Luanda, em 28 de janeiro de 1989. 

ANEXO 

Delegac;io Brasileira: 

- Senhor Roberto de Abreu Sodre, Ministro de 
Estado das Rela'r6es Exteriores; 

- Senhor Jose Aparecido de Oliveira, Ministro de 
Estado da Cultura; 

- General-de-Divisao Rubens Bayma Denys, Minis
tro de Estado, Chefe do Gabinete Militar da 
Presid€mcia da Republica; 

- Senador Lourival Baptista; 

- Deputado Henrique Eduardo Lyra Alves; 

- Embaixador Ivan Oliveira Cannabrava, 
Embaixador do Brasil em Angola; 

- Embaixador Luiz Felipe Palmeira Lampreia, 
Subsecretario de Assuntos Politicos Bilaterais do 
Ministerio das Rela'r6es Exteriores; 

- Embaixador Gilberte Coutinho Paranhos Velloso, 
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado das 
Rela'r6es Exteriores; 

- Embaixador Carlos Luiz Coutinho Perez, Chefe 
do Departamento da Africa do Ministerio das 
Rela'r6es Exteriores; 

Embaixador Luis Felipe de Seixas Correa, 
Assessor Especial do Presidente da Republica; 

- Embaixador Luiz Augusto Saint-Brisson de 
Araujo Castro, Chefe do Departamento de 
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Organismos lnternacionais do Ministerio das 
Rela¢es Exteriores; 

- Senhor Joao Camilo Penna, Diretor-Presidente 
de Furnas Centrais Eletricas S.A.; 

- Ministro Osmar Vladimir Chohfi, Chefe do 
Cerimonial; 

- Senhor Wagner Freire Oliveira e Silva, Presidente 
da Braspetro - Petrobras lnternacional S.A.; 

- Senhor Namir Salek, Diretor da Carteira de 
Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A.; 

- Senhor Carlos Alves de Moura, Coordenador de 
Politica Cultural do Ministerio da Cultura. 

Delegac;io Angolana: 

- Camarada Pedro de Castro Van-Dunen "Loy", 
Membro do Bureau Politico do CC do MPLA -
PT, Ministro das Rela'r6es Exteriores; 

- Camarada Lucio Lara, Membro do CC do MPLA 
- PT, Primeiro Secretario da Assembleia do 
Povo; 

- Camarada Antonio Henriques, Ministro do Plano; 

- Camarada Jose Leitao da Costa e Silva, 
Secretario do Conselho de Ministros; 

- Camarada Boaventura Cardoso, Secretario de 
Estado da Cultura; 

- Camarada Antonio lnacio, Governador do Banco 
Nacional de Angola; 

- Camarada Paulino Pinto Joao, Diretor do 
DIP/CC; 

- Camarada Desiderio Costa, Vice-Ministro dos 
Petroleos; 

- Camarada Carlos Amaral, Vice-Ministro da 
Energia; 

- Camarada Armando Cadete, Vice-Ministro das 
Rela'r6es Exteriores para a Coopera'rao; 

- Camarada Luis Gonzaga Wawiti, Comissario 
Provincial de Luanda; 

- Camarada Domingos Passi, Deputado Membro 
da Comissao das Relat;6es Exteriores; 
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- Camarada Vieira Lopes, Deputado Membra da 
Comissao das Rela¢es Exteriores; 

- Camarada Coronel Ant6nio Jose Maria, 
Secretario do Presidente para os Assuntos de 
Defesa e Seguran~; 

- Camarada Elizabeth Simbrao, Secretario do 
Presidente para as Rela¢es Exteriores; 

- Camarada Francisco Romao, Embaixador da 
Republica Popular de Angola no Brasil. 

brasil e fran~a assinam ajuste 
complementar 

Ajuste complementar Brasii-Franc;a ao Acordo 
de Cooperac;io Tecnica e Cientifica nos 
Setores Aeronautico e Espacial, assinado em 
15 de fevereiro de 1989 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica Francesa 

(doravante denominados "Partes"), 

Considerando o disposto nos artigos I e VII do 
Acordo de Cooperar;ao Tecnica e Cientffica firmado 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e 
o Governo da Republica Francesa, em 16 de janeiro 
de 1967, e 

Considerando que os dois Governos desejam 
desenvolver, em condi¢es mutuamente vantajosas, 
a cooperat;ao cientffica e tecnol6gica nos setores 
aeronautico e espacial, 

Convieram no seguinte: 

ARTIGOI 

0 presente Ajuste tem por objetivo promover 
projetos de cooperar;ao bilateral e ar;oes de 
formar;ao nos setores aeronautico e espacial, 
definidos de comum acordo pelas Partes, que 
poderao ser implementados por organismos e 
ministerios. 

ARTIGO II 

A cooperar;ao franco-brasileira nos setores da 
aeronautica e do espar;o se apresentara: 

a) preferencialmente, na forma de projetos de 
coopera9ao bilateral, aqui denominados 
"projetos de coopera9ao". Os projetos de 
cooperat;ao serao plurianuais, com objetivos e 
repartit;iio de custos definidos de comum acordo 
pelas Partes; 

b) na forma de cursos academicos conducentes a 
diploma, aqui denominados "ar;oes de 
format;ao•, as quais ocorrerao: 

i) na Fran~. par meio de atividades academicas e 
de formar;ao, destinadas a especialistas 
brasileiros (tecnicos, engenheiros, doutores ou 
doutores-engenheiros); e de estagios industriais 
de aplicat;ao, estritamente relacionados a asses . 
diplomas, ou, ainda, por estagios em centros de 
pesquisa, estritamente relacionados a esses 
diplomas; 

ii) no Brasil, atraves da organiza9ao e 
implementa9ao de cursos de formar;ao e de 
aperfeir;oamento, administrados por 
especialistas franceses. 

ARTIGO Ill 

1. Para a execut;ao dos projetos de cooperat;ao 
bilaterais previstos na alfnea a) do Artigo II do 
presente Ajuste: 
a) a Parte brasileira designa o Ministerio da 

Aeronautica e a Comissao Brasileira de 
Atividades Espaciais - COBAE, em suas 
respectivas areas de competencia; 

b) a Parte francesa designa a "Formation 
International Aeronautique et Spatiale - FIAS". A 
FIAS assumira, nessas condi96es, o 
Secretariado Executivo e transmitira as 
autoridades francesas competentes os temas de 
coopera9ao propostos pela Parte brasileira, para 
o estabelecimento, na Franr;a, de comissoes 
destinadas ao estudo desses temas. 

2. A execur;ao das ar;oes de format;ao previstas 
na alfnea b) do Artigo II do presente Ajuste sera 
atribufda: 
a) pela Parte brasileira, ao CNPq 
b) pela Parte francesa, a FIAS. 

ARTIGOIV 

1. No que diz respeito a projetos de 
cooperat;ao bilateral previstos na alfnea (a) do Artigo 
II acima, cada Parte apresentara os temas que julgar 
apropriados, e identificara os que poderao 
transformar-se em projetos de cooperat;ao. Ap6s a 
concordancia de ambas as Partes, serao elaborados 
pre-projetos que poderao incluir pesquisa e 
cooperar;ao cientffica, tecnol6gica e tecnica. 
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2. A Parte que estabeleceu o pre-projeto 
formulara, entao, o projeto, que compreendera os 
seguintes elementos: 
- objetivos; 
- parceiros; 
- fins; 
- cronograma; 
- meios e estagios industriais e de forma~ao 

tecnica; 
- financiamento; 
- institui~6es executoras. 

ARTIGOV 

As Partes decidirao de comum acordo a reparti~ao 
dos custos do estudo de viabilidade dos temas e a 
elabora~ao dos projetos de coopera~ao descritos no 
Artigo IV. 

ARTIGOVI 

A reparti~ao dos custos de cada projeto de 
coopera~ao sera objeto de um acordo especlfico 
entre as Partes. 

ARTIGOVII 

Com referencia as a~oes de forma~ao previstas na 
alfnea (b) do Artigo II do Presente Ajuste: 
1. A FIAS sera responsavel: 
a) pela sele~ao, em conjunto com o CNPq, dos 

especialistas brasileiros que irao a Fran~a; 
b) pela recep~ao dos especialistas brasileiros, com 

vistas a facilitar, quando de sua chegada a 
Fran~a. o cumprimento das diversas 
formalidades administrativas; 

c) pelos deslocamentos dos especialistas 
brasileiros ate o local de instala~ao definitiva, 
assim como por outros deslocamentos 
necessaries a realiza~ao de a~6es de forma~ao; 

d) por seu aperfei~oamento lingufstico, cientffico e 
tecnico; 

e) por sua orienta~ao e coloca~o definitiva, em 
coordena~ao com o CNPq, nas institui~6es 
francesas, ap6s avalia~ao do nfvel de 
capacidade lingufstica, cientffica e tecnica; 

f) pela solu~ao dos problemas administrativos e 
pedag6gicos durante o perfodo correspondente 
a realiza~ao na Fran~ do programa no qual 
participam os especialistas brasileiros; 

g) pela elaborac;ao e envio de um relat6rio trimestral 
de seu acompanhamento pedag6gico e de sua 
adaptac;ao, bem como de um relat6rio de 
presta~o de contas; 

h) o envio a esses especialistas dos diplomas ou 
certificados de conclusao de cursos ou estagios, 
obtidos nas escolas ou instituict6es francesas; 
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i) a sele~ao e envio de especialistas franceses 
cujos nomes deverao ser aprovados pelo CNPq, 
com vistas a realizac;ao de curses no Brasil; 

2. 0 CNPq sera responsavel: 
a) pela pre-sele~ao dos especialistas brasileiros que 

irao a Fran~a; 
b) pel a promo~ao e pela coordena~ao das ac;6es de 

forma~ao junto as entidades brasileiras; 
c) pela coordena~ao, o recrutamento, e a 

pre-sele~ao dos candidatos brasileiros para as 
atividades realizadas no Brasil; 

d) pela coordena~ao das atividades desenvolvidas 
no Brasil, com a participa~ao de especialistas 
franceses; 

e) pelas medidas administrativas relacionadas com 
a permanencia desses especialistas por perfodos 
nao superiores a 30 dias e correspondentes ao 
desenvolvimento no Brasil das atividades 
almejadas acima. 

ARTIGO VIII 

1. No que tange ao custo das a~6es de 
forma~ao previstas na alfnea (b) do Artigo II, a FIAS 
tomara as medidas necessarias para arcar com as 
despesas relativas a: 
(I) deslocamentos de especialistas brasileiros na 

Fran~a. no que concerne a sua instala~ao, bem 
como as outras viagens relacionadas com a 
realiza~ao dos objetivos das a~oes de 
forma~ao; 

(II) perfei~oamento linglifstico, cientffico e tecnico; 
(Ill) acompanhamento pedag6gico; 
(IV) curses ( 50% ) nos ciclos academicos de 

especializa~ao; curses academicos nos ciclos 
que ensejam a obten~ao de diplomas de 
engenheiro ejou doutor-engenheiro ( 100% ); 

(V) viagens internacionais de especialistas france
ses ao Brasil; 

(VI) salario e encargos sociais dos especialistas 
franceses, no limite de permanencia de 30 dias 
no Brasil. 

Esta reparti~ao de custos podera ser revista por 
ocasiao da reuniao anual prevista no Artigo IX, e nao 
devera ter incidencia sobre as atividades em curso. 

2. No que se refere ao custo das opera~6es de 
forma~ao, previstas na alfnea b) do Artigo II, o CNPq 
arcara com as despesas relativas a: 
(I) balsas de manuten~ao destinadas ao pessoal 

brasileiro; 
(II) viagens ida-e-volta Brasii/Franc;a do pessoal 

brasileiro; 
(Ill) encargos sociais e taxas administrativas do 

pessoal brasileiro; 
(IV) diarias dos espocialistas franceses, no limite de 

30 dias; 
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M eventuais deslocamentos de especialistas 
tranceses durante seus perfodos de atividade no 
Brasil para o cumprimento das missoes 
previstas em seu plano de trabalho; 

(VI) cursos ( 500k ) nos ciclos de especializa~o 
referidos na alfnea IV do item I do presente 
Artigo, em complementa~o as contribui¢es 
feitas pelo Secretariado frances (FIAS), 
mencionadas na alfnea IV do item I do presente 
Artigo. 

ARTIGOIX 

1. As duas Partes concordam em se reunir 
anualmente, depois da realiza~o da Sessao do 
Grupo de Trabalho FrancojBrasileiro de 
Coopera9ao Cientffica e Tecnica, para a 
implementa~o dos dispositivos do presente Ajuste. 

2. No que respeita a projetos de cooperayao, 
sua apresentayao ocorrera com a antecedencia 
minima de tres mesas da citada reuniao. 

3. No tocante as atividades de forma~o. essa 
reuniao sera realizada para: 
- definir os programas plurianuais e anuais de 

forma~o; 
- elaborar os programas pedag6gicos, o 

oryamento e a programayao financeira 
correspondente; 

- avaliar os resultados obtidos. 

ARTIGOX 

Toda divergencia relativa a aplicayao ou 
interpreta~o do presente Ajuste sera resolvida 
mediante negocia~o entre as Partes. 

ARTIGOXI 

0 presente Ajuste nao obstara o desenvolvimento 
das relay6es porventura existentes entre empresas 
das duas Partes nos setores aeronautico e espacial, 
nem obstara acordos intergovernamentais em vigor 
ou em negociayao. 

ARTIGOXII 

1. 0 Presente Ajuste entrara em vigor na data 
de sua assinatura e permanecera em vigor por um 
perfodo de cinco anos, renovaveis automaticamente 
por perfodos identicos. 

2. 0 Presente Ajuste podera ser denunciado 
por qualquer das Partes, atraves de notifica~o por 
via diplomlltica. A denuncia surtirfl efeito seis meses 
ap6s a data de recebimento da notificayao. 

3. A den uncia do presente Ajuste nao afetara as 
atividades em curso, que terao sua continuidade 
assegurada, salvo decisao das Partes. 

4. 0 presente Ajuste podera ser modificado, 
por via diplomlltica, por iniciativa de uma das Partes, 
a partir do momento em que as duas Partes aceitem 
a modifica~o. 

Feito em 15 de fevereiro de 1989, em dois 
exemplares originais, nos idiomas frances e portu
gues, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Joao Hermes Pereira de Araujo 

Pelo Governo da Republica Francesa 
Jacques Laureau 

plano de a~ao brasil-suriname 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 

e 

0 Governo da Republica do Suriname, 

Tomando como base o entendimento de que a 
coopera~o cientffica e tecnica desempenha um 
importante papal no processo de desenvolvimento 
econ6mico, e 

Tendo em mente os termos de todos os Tratados, 
Acordos, Protocolos e conclusoes de reunioes entre 
representantes dos dois pafses ate a presente data, 
e levando em considera9ao as arduas condi¢es 
econ6micas com que se defrontam ambos os 
pafses, 

Concordam em implementar um Plano de A~o que 
incluira atividades nos seguintes campos: 

1. Cooperac;ao Tecnica: 

1.1. Agricultura: 

- Cultivo da Soja: cooperayao com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuflria -
EMBRAPA, que incluira o envio de tecnico, no 
princfpio de 1989, para elaborar uma programa
~oanual. 

- Variedades de arroz do cerrado: intercAmbio de 
material de pesquisa; o Suriname colocarfl a 
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disposi'rao das contrapartes brasileiras suas 
variedades de arroz de cerrado. 

- Programa de controle e erradicat;:ao da mosca 
"Dacus Dorsalis", em colaborat;:ao como Institute 
lnteramericano de Cooperat;:ao para a Agricul
tura (IICA). 0 Governo brasileiro contribuira para 
esse programa com a designat;:ao de tecnico do 
Ministerio da Agricultura para prestar consultoria 
ao Suriname na fase inicial do Projeto, e colocan
do dois veiculos rurais a disposit;:ao do Suriname. 

1 .2. Apicultura: 

- Treinamento para dois tecnicos surinamenses no 
Institute de Apicultura de Santa Catarina, em 
1989. 

1.3. Saude: 

- Pronto envio de tecnico da Superintendencia de 
Campanhas de Saude - SUCAM para assistir o 
Suriname na elaborat;:ao de um programa para 
1989, concernente a erradicat;:ao e controle de 
doent;:as tropicais, nos termos do Aide-Memoire 
de 28 de novembro de 1988, resultante de visita 
de missao da SUCAM ao Suriname em novem
bro de 1988. 

- Os respectivos Ministerios da Saude estudarao 
mecanismos que permitam que pacientes surina
menses recebam tratamento especializado no 
Brasil. 

1.4. Formac;ao Profissional: 

- Pronto envio de Consultor do Servit;:o Nacional de 
Aprendizagcm Industrial - SENAI, com a fina
lidade de auxiliar na elaborat;:ao de um Programa 
para 1989, segundo as recomendat;:6es da 
Missao Con junta ABC-OIT que esteve no Surina
me em setembro de 1988. 

1.5. Energia: 

- Logo que passive!, visita de equipe de tecnicos 
brasileiros para assistir o Suriname a elaborar, 
para 1989, um Programa no campo do 
desenvolvimento energetico, cobrindo areas 
especfficas identificadas no relat6rio final da Ill 
Reuniao da Comissao Mista de 1988, tais como: 
atualizat;:ao de dados relatives ao Projeto 
Hidreletrico de Kabalebo; desenvolvimento em 
energia solar; cooperat;:ao na area de gas 
(gaseifica'rao de madeira), e energia hidreletrica. 

1 .6. Outras Areas: 

- Transporte: aviat;:ao civil, transporte maritima e 
fluvial; 
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- Desenvolvimento florestal e assuntos correlates: 
utilizat;:ao de pasta de madeira, tecnologia da 
madeira, produt;:ao e comercializat;:ao de carvao, 
administrat;:ao de florestas tropicais umidas, 
implanta'rao e administra'rao de florestas 
artificiais com fins industriais, e intercambio de 
germoplasma; 

- Minerat;:ao: industria de pedras naturais. 

2. Cooperac;ao Cientifica: 

2.1. Podridao do Broto de Dende: 

- Cooperat;:ao entre a EMBRAPA e a Universidade 
Anton de Kom do Suriname, com base no Ajuste 
Complementar ao Acordo de Coopera'rao 
Cientifica e T ecnica, para o Estabelecimento de 
Programa de Coopera'rao na Area de Pesquisa 
sabre Agentes Patogenicos do Dende, firmado 
nesta data pelos dois Governos. 

2.2. Tecnologia de Micropropagac;ao: 

- Treinamento de tecnico surinamense no Brasil. 

Feito em Paramaribo, aos 03 dias do mes de mar'ro 
de 1989, em dois exemplares originais em portugues 
e holandes, sendo ambos os textos igualmente 
autenticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Paulo Tarso Flecha de Lima 

Pelo Governo da Republica do Suriname 
Edwin Sedoc 

ajuste complementar brasil-rfa 
sobre cooperac;ao tecnica 

Ajuste, por troca de notas, complementar sobre 
o projeto "Cooperac;ao entre as Universidades 
UFSC Florian6polis - RWTH Aquisgrana no 
Setor de Engen haria Mecftnica", assinado em 
Brasilia, em 16 de marc;o de 1989 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Heinz W. Dittmann, 
Embaixador Extraordinario da 
Republica Federal da Alemanha 

Senhor Embaixador, 

T enho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 
445/128/135/89 datada de 16/03/89, cujo teor em 
portugues e 0 seguinte: 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

"Senhor Ministro, 

Com referencia a nota-verbal DCOPT /DE-IJETEC 
LOO H01, de 09 de maio de 1986, e ao Ajuste de 18 
de novembro de 1977, bem como em execu~o do 
Acordo Basico de Coopera~o Tecnica, de 30 de 
novembro de 1963, conclufdo entre os nossos dois 
Governos, tenho a honra de propor a Vossa Exce
lencia, em nome do Governo da Republica Federal 
da Alemanha, o seguinte Ajuste Complementar 
sabre o projeto "Coopera~o entre as Universidades 
UFSC Florian6polis - RWTH Aquisgrana no Setor 
da Engenharia Mecanica" (PN 73.2519.4): 

1. Ha concordancia entre as partes contra
tantes em dar prosseguimento a promo~o con junta 
da UFSC Florian6polis visando a forma9ao de tecni
cos especializados no setor da engenharia 
mecanica. 

2. Para esse fim, o Governo da Republica 
Federal da Alemanha esta disposto a: 
(1) enviar um numero maximo de 6 tecnicos 

especializados, de qualifica9ao diversa, pelo 
prazo maximo de 1,5 homemjmes cada um e 

(2) fornecer bens para equipamento complementar, 
ate ao montante de 500.000, - OM (quinhentos 
mil marcos alemaes) como tambem 

(3) arcar com as despesas 
a) das viagens de servi90 dos tecnicos enviados 

fora do Brasil; 
b) de transportee seguro do equipamento referido 

no item 2 paragrafo 2, ate 0 local do projeto a 
exce9ao dos en cargos e taxas de armazenagem; 

(4) facultar a um numero maximo de 6 tecnicos 
especializados {docentes) estagios de 
aperfei9oamento por um perfodo maximo de 3 
homensjmes cada um; ap6s seu regresso, esses 
tecnicos atuarao no projeto, dando 
autonomamente continua9ao as atividades dos 
tecnicos enviados. 

3. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
(1) pagara a conta do Escrit6rio para Administra9ao 

dos projetos GTZ, em Brasma, importancia em 
cruzados, equivalente a 25 Obriga96es do 
Tesouro Nacional (OTN) por homensjmes de 
permanencia dos peritos alemaes no Brasil, para 
auxnio-moradia; 

(2) custeara as despesas de viagens dos tecnicos 
alemaes, dentro do Brasil, relacionadas ao 
desempenho de suas atividades, no ambito do 
projeto; 

(3) isentara o material fornecido ao projeto por 
incumbencia do Governo da Republica Federal 
da Alemanha de licen9as, taxas portuarias, 
direitos de importa9ao e exporta~o e demais 
encargos fiscais, providenciando o seu pronto 

desembara9o alfandegario. 0 material fornecido 
passara, quando da sua chegada no Brasil, ao 
patrimonio do Governo da Republica Federativa 
do Brasil, estando a inteira disposi9aO do projeto 
e dos tecnicos enviados para a execu9ao de suas 
tarefas; 

(4) de resto, aplicar-se-ao tambem ao presente 
Ajuste as disposi96es do Acordo Basico, de 30 
de novembro de 1963, acima referido, inclusive 
a clausula de Berlim (Artigo 10), e do Ajuste de 
18 de fevereiro de 1977. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as disposi96es apresentadas nos 
itens 1 a 4, esta nota e a nota de resposta de Vossa 
Excelencia, em que se expresse a concordancia do 
Governo brasileiro, constituirao um Ajuste entre os 
nossos dois Governos, a entrar em vigor na data da 
nota de resposta de Vossa Excelencia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta 
considera9ao". 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencia de 
que o Governo brasileiro concorda com os termos 
da Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a 
presente, passara a constituir um Ajuste entre nossos 
dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta 
considera~o. 

Roberto de Abreu Sodre 

registro de assentamentos de atos 
multilaterais dos quais 0 brasil e 
parte ocorrido no primeiro 
trimestre de 1989 

01. - Acordo sabre ado9ao de condi96es 
uniformes de homologa9ao e o reconheci
mento recfproco da homologa9ao de 
equipamentos e pe9as de vefculos a motor. 
Regulamento n12 13, 22 e 54. Genebra, 
20/03/1958 

ltalia - Aceitou 

02. - Acordo sabre ado9ao de condi96es 
uniformes de homologa9ao e o 
reconhecimento recfproco da homologa-
9ao de equipamentos e pe9as de vefculos 
a motor. Regulamento n" 39 
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T checoslovaquia - Aceitou 

03. - Convenc;ao internacional contra o 
"apartheid" no esporte. ONU, 10/12/85 

Argelia - Ratificou 

04. - Convenc;ao de Viena para a prote<;ao da 
camada de oz6nio. Viena, 22/03/85 

ltalia, Dinamarca, Alemanha, Belgica, Luxemburgo, 
Egito, Canada, Estados Unidos da America, 
Noruega - Ratificaram 

Portugal, Japao - Aderiram 

Ouenia, Malta, lrlanda, Venezuela, Pafses Baixos, 
Maldivas, Hungria, Uganda, Espanha e Guine 
Equatorial - Aceitaram 

05. - Protocolo sobre substancias que esgotam 
a camada de oz6nio. Montreal, 16/09/87 

Egito, Noruega, Sufc;a, Canada, Nova Zelandia, 
Estados Unidos da America, Luxemburgo, Portugal, 
Ouenia e Uganda - Ratificaram 

Bielorussia e Ucrania - Aderiram 

URSS, Maldivas, Hungria, Nigeria e Japao -
Aceitaram 

06. - Convenc;ao contra a Tortura e outras 
formas de punic;ao ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante. ONU, 10/12/84 

Alemanha, Chile, China e Grecia - Ratificaram 

07. - Convenc;ao sobre substancias psicotr6-
picas. Viena, 21/02/71 

Canada e T checoslovaquia - Aderiram 

08. - Protocolo a emenda a convenc;ao unica 
sobre entorpecentes, 1961. Genebra, 
25/03/72 

Uganda - Aderiu 

09. - Conven<;ao unica sobre entorpecentes. 
Nova York, 30/03/61 

Somalia - Aderiu 

10. - Acordo internacional do ac;ucar. Londres, 
11/rt3/87 
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Cuba, Finlandia, Nicaragua, Suecia, Hungria, Fiji, 
Guiana, Africa do Sui, Sufc;a - Ratificaram 

Malasia, Paquistao, Austria, Barbados, Canada, 
fndia, Japao e Noruega - Aderiram 

Hungria e CEE - Aprovaram 

11. - Acordo internacional do cacau, 1986. 
Genebra, 25/07/86 

lugoslavia - Aderiu 

ltalia - Ratificou 

12. - Acordo internacional sobre juta e produtos 
dajuta, 1982. Genebra, 01/10/82 

Portugal - Aceitou 

13. Acordo internacional sobre 61eo de oliva e 
seus derivados, 1986. Genebra, 01 /07/86 

Turquia - Ratificou 

Egito e lugoslavia - Aceitaram 

14. - Protocolo de 1978, relativo a Conven<raO 
internacional para prevenc;ao da polui9ao 
causada por navios, 1973. Londres, 
17/02/1978 

Suriname, Sfria e Belgica - Aceitaram 

15. - Conven<;ao internacional sobre elimina<rao 
e a prisao do crime do apartheid. Nova 
York, 30/11/1973 

Colombia - Aceitou 

16. - Protocolo de Genebra sobre a proibi<;ao de 
emprego na guerra de gases asfixiantes, 
t6xicos ou similares e de meios 
bacteriol6gicos. Gene bra, 17/06/1925 

Coreia, Benin, Antigua, Bermuda e Santa Lucia -
Aderiram 

17. - Ata da uniao postal universal. Hamburgo, 
27/07/1984 

Arabia Saudita, Bahamas, Chipre, Ruanda, 
Republica Dominicana, Pol6nia, Oman, Venezuela, 
Bolivia, Sfria, Nova Zelandia e Chade - Ratificaram 

18. - Conven<;ao internacional sobre busca e 
salvamento maritimo. Hamburgo, 
27/04/79 
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Jamaica e Peru - Aderiram 

19. - Conven~o internacional sobre normas de 
treinamento de marftimos, expedi~o de 
certificados e servi~s de quarto. Londres, 
07/07/78 

Seychelles - Aceitou 

20. - Protocolo de 1978 a Conven~ao para 
seguran~ da vida no mar, 1974. Londres, 
17/02/78 

Indonesia e Austria - Aceitaram 

21. - 1978, Emendas aos Anexos a Conven~o 
sobre a preven~o da polui~o marinha por 
alijamento de residuos e outras materias, 
1972.Londres, 12/10/78 

Belgica - Aceitou 

22. - Conven~ao internacional para a 
salvaguarda da vida humana no mar, 1974 
(Solas). Londres, 01/11/74 

Austria e Suriname - Aceitaram 

23. - Conven~ao sobre Regulamento 
internacional para evitar abalroamento no 
mar, 1972. Londres, 20/10/72 

Seychelles - Aceitou 

24. - Conven~o internacional sobre seguran~ 
dos containers. Genebra, 02/12/72 

Gracia - Aceitou 

25. - Conven~ao internacional sobre o 
estabelecimento de um fundo internacional 
de compensa~ao para danos causados 
pela polui~o do mar e por 61eo, 1971. 
Bruxelas, 18/12/71 

Catar - Aceitou 

26. - Conven~ao internacional sobre 
responsabilidade civil em danos causados 
por polui~ao por 61eo, 1969. Bruxelas, 
29/11/69 

Catar - Aceitou 

27. - Conven~o internacional sobre medida de 
arqueamento de navios, 1969. Londres, 
23/06/69 

Mauritius - Aceitou 

28. - Conven~ao internacional sobre linha de 
carga. Londres, 02/04/66 

Mauritius - Aceitou 

29. - Conven~o internacional para salvaguarda 
da vida human a no mar. Londres, 
17/06/1960 

Paises Baixos e Alemanha - Denunciaram 

30. - Conven~ao relativa a cria~ao da 
Organiza~ao Maritima lnternacional. 
Genebra,OS/03/48 

Islands Solomon - Aderiu 

acordos vigentes assinados 
durante o primeiro trimestre de 
1989 

ALEMANHA, REP. FED., 

01 - (337) - Ajuste complementar, P.T.N., sobre o 
projeto "Coopera~ao entre as 
Universidades UFSC Florian6polis -
RWTH Aquisgrana no setor da 
engenharia mecAnica". 

Celebrado em Brasma, a 16 de mar~ de 1989. 

Vigor a 16 de mar~ de 1989. 

ANGOLA 

01 - (11)- Comunicado conjunto brasileiro
angolano celebrado em Luanda, a 28 
de janeiro de 1989. 

Vigor a 28 de janeiro de 1989. 

FRANCA 

01 - (145) - Ajuste complementar ao Acordo de 
coopera~ao tecnica e cientifica nos 
setores aeronautico e espacial. 

Celebrado em Paris, a 15 de fevereiro de 1989. 

Vigor a 15 de fevereiro de 1989. 
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GUIANA 

01 - (35) - Declara~o Conjunta 

Celebrado em Georgetown, a 04 de marc;o de 1989. 

Vigor a 04 de mar~o de 1989. 

SURINAME 

01 - (15) - Comunicado Conjunto. 

Celebrado em Paramaribo, a 03 de marc;o de 1989. 

Vigor a 03 de marc;o de 1989. 

02 - (16) - Plano de a~ao no campo da 
coopera~o cientifica e tecnica. 

Celebrado em Paramaribo, a 03 de marc;o de 1989. 

Vigor a 03 de marc;o de 1989. 

acordos nao vigentes assinados 
durante o primeiro trimestre de 
1989 

ANGOLA 

01 - (12) - Acordo de co-producrao cinemato
grafica. 

Celebrado em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 

02 - ( 13) - Acordo sobre a constru~ao e utiliza~o 
de um predio urbano para a amplia~o 
das instala~6es da Embaixada do 
Brasil em Luanda e para a habita~ao 
de tuncionarios diplomaticos, tecnicos 
e administrativos. 

Celebrado em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 
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03 - (14) - Acordo no domfnio dos transportes 
mariti mos. 

Celebrado em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 

04- (15) - Ajuste complementar ao Acordo de 
coopera~o econOmica, cientifica e 
tecnica na area de pesquisa agricola e 
extensao rural. 

Celebrado em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. 

COREIA 

01 - (04) - Conven~o destinada a evitar a dupla 
tributa~o e prevenir a evasao fiscal em 
materia de impostos sobre a renda. 

Celebrado em Seul, a 07 de mar~o de 1989. 

E.U.A. 

01 - (285) ·- Acordo §Obre transporte aereo. . . . 
Celebradd em Brasma, a 21 de mar9o de 1989. 

SURINAME 

01 - (17) - Ajuste complementar ao Acordo 
basico de coopera~ao cientffica e 
tecnica para o estabelecimento de um 
programa de cooperacrao na area de 
pesquisa sobre agentes pat6genos do 
dende. 

Celebrado em Paramaribo, a 03 de mar~o de 1989. 

02 - (18) - Acordo para a preven~o, controle e 
repressao da producrao, tratico e 
consumo ilfcito de entorpecentes e 
substancias psicotr6picas. 

Celebrado em Paramaribo, a 03 de mar~o de 1989. 
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falecimento do imperador hiroito 

Nota a lmprensa, de 7 de janeiro de 1989 

0 Governo brasileiro expressa o sentimento de 
profunda pesar nesta hora de dor e consterna~o do 
povo japones pelo falecimento do lmperador Hiroito. 

No curso do mais Iongo reinado do Japao, o 
lmperador Hiroito, uma das figuras mais marcantes 
deste seculo, foi o sfmbolo superior da na~o 
japonesa, de sua cultura e de seus anseios, num 
perfodo de drasticas transforma¢es no mundo e em 
seu pals, nos momentos de graves desafios e 
naqueles de extraordinarias realiza¢es. 

0 Brasil, que mantem fortes vfnculos de coopera~o 
como Japao e se orgulha de abrigar e integrar a vida 
nacional numerosa e representativa comunidade de 
origem nip6nica, se associa ao luto e ao sofrimento 
de todos os japoneses. 

visita ao brasil da 
governadora-geral do canada 

Nota a lmprensa, de 26 de janeiro de 1989 

A convite do Sr. Presidente da Republica, a 
Governadora-geral do Canada, Sua Excelencia 
Jeanne Sauve, efetuara visita oficial ao Brasil, no 
perfodo de 13 a 20 de fevereiro de 1989. 

Essa e a primeira visita de Estado entre OS dois 
pafses desde a visita do Presidente Figueiredo ao 
Canada, em 1982. 

A visita tern por objetivo aumentar o conhecimento 
mlltuo e encorajar urn maior desenvolvimento das ja 
estreitas rela¢es entre os dois pafses. Com essa 
finalidade, a Governadora-geral mantera 
conversa¢es substantivas como Presidente Sarney 
e encontrar-se-a com os Governadores dos Estados 
de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, e com outras 
personalidades e lfderes politicos. 

pequeno informe politico sobre as 
rela~oes brasil-canada 

Relac;oes Brasil-Canada 

Em 1941, o Brasil, juntamente com a Argentina, foi 
urn dos primeiros pafses latino-americanos a 
estabelecer rela~oes diplomaticas com o Canada. 
Desde entao, vimos mantendo rela¢es boas e 
corretas, que se refletem nas diversas visitas de alto 
nfvel trocadas entre os dois pafses, dentre as quais 
destacam-se, do lado brasileiro, as visitas ao Canada 
do Ministro das Rela~6es Exteriores, Embaixador 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em 1980, e do Senhor 
Presidente da Republica, General Joao Baptista de 
Oliveira Figueiredo, em 1982; e, do lado canadense, 
as visitas ao Brasil do Primeiro-Ministro do Canada 
Senhor Pierre Elliott Trudeau, em 1981, do Ministr~ 
do Comercio Exterior, Senhor Edward Lumley, em 
dezembro do mesmo ano, e do Secretario de Estado 
das Rela~6es Exteriores, Senhor Mark MacGuigan 
em 1982. 

2. A relativa complementaridade e grau de 
desenvolvimento das duas economias, bern como o 
potencial de coopera~ao bilateral, possibilitou o 
estabelecimento de amplo escopo de acordos com 
vistas a urn melhor aproveitamento do 
relacionamento entre os dois pafses. Nesse 
contexto, destacam-se o Tratado de Comercio 
(1941 ); o Convenio Cultural entre o Brasil eo Canada 
(1944); o Memorandum de entendimento entre o 
Ministerio da Agricultura do Canada eo Ministerio da 
Agricultura do Brasil (1977); o Acordo de 
Coopera~o Tecnica (1975); o Acordo de longa 
dura~ao sabre o trigo (1985); o Acordo sabre 
trans porte aereo (1986); o Ajuste, por troca de notas, 
sabre o estabelecimento de uma Comissao Mista 
Economico-Comercial (1976). A Comissao Mista, a 
partir de sua cria~o em 1976, tem-se reunido a cada 
dois anos, alternadamente em Ottawa e Brasnia, 
tendo a VI Reuniao sido realizada, em maio de 1987, 
no Brasil. Ha que ressaltar, igualmente, o 
Memorandum de entendimento entre a Republica 
Federativa do Brasil e a Republica do Canada de 
1982, que estabeleceu uma Comissao de Consultas 
sabre assuntos politicos entre os dois pafses. A 
referida Comissao, que tern por objetivo o 
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intercambio de pontos de vista sobre temas da 
realidade internacional e regional, ja se reuniu tres 
vezes, tendo a Ill Reuniao sido realizada, em Brasma, 
em maio de 1986. 

3. No plano econ6mico-comercial, o Canada 
configura-sa, entre os parceiros do Brasil, como 
significative mercado consumidor para os produtos 
brasileiros. 0 intercambio comercial sofreu, durante 
a ultima decada, consideritvel dinamiza<;ao, 
ultrapassando a citra global de 1 bilhao de d61ares 
em 1981, quando o Canada chegou a ser nosso 
maior parceiro comercial na America. 0 
aprofundamento da crise econ6mica mundial e seus 
reflexos no Brasil provocaram o declfnio do 
intercambio em rela9ao ao apice de 1980. Em 1986, 
durante o periodo de janeiro a outubro, as 
exporta96es brasileiras atingiram 339.101.000 
d61ares e as importa96es, no mesmo periodo, 
totalizaram 338.927.000 d61ares, resultando em um 
saldo de 60.17 4.000 de d61ares favoravel ao Brasil. 
0 unico problema existente no relacionamento 
bilateral diz respeito, do lado brasileiro, ao 
protecionismo que o Canada tende a impor em 
rela9ao a certos produtos de exporta9ao brasileiros, 
principalmente cal9ados. 

4. 0 relacionamento Brasil-Canada, no campo 
da coopera9aO tecnica, tem, ao Iongo dos ultimos 
anos, atravessado um perfodo de desenvolvimento 
equilibrado e satisfat6rio. Com fundamento no 
Acordo de Coopera9ao T ecnica, de 1975, foram 
realizados trabalhos em areas de interesse prioritario 
para o Brasil nos mais diversos campos de 
atividades. Atualmente, esta em execu<;ao o Ill 
Programa de Coopera9ao Tecnica, que cobre o 
perfodo de 84/87, e regula a aplica9ao de cerca de 
23 milhoes de d61ares canadenses em tres grupos 
de projetos: doze milhoes de d61ares canadenses 
em 19 projetos nas areas de agricultura, zootecnia, 
veterinaria, pesquisa e explora<;ao mineral, 
administra9ao e medicina; tres milhoes de d61ares 
canadenses em projetos sabre tecnologia e 
telecomunica96es espaciais; e 8 milhoes de d61ares 
canadenses aplicados em programa de coopera~o 
no setor de Comunica96es e Espacial. 

5. Haque ressaltar, ainda, que, em 1985, foram 
colocados em 6rbita dois satelites de 
telecomunica96es brasileiros de produ9ao da 
em pres a "Spar Aerospace Ltda". Nos termos do 
acordo de "off set", vinculado a aquisi9ao pelo Brasil 
dos referidos satelites, aquela empresa tambem 
intermediaria opera96es de vendas de bens e 
servi<;os brasileiros ao Canada e terceiros pafses. 
Com base nesses entendimentos, a SPAR se 
comprometeu a intermediar exporta<;oes brasileiras 
no valor de US$ 60 milhoes, as quais ja se efetivaram. 
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Alem disso, a referida empresa assumiu o 
compromisso de envidar esfor9os para a realiza<;ao 
de vendas adicionais no valor de US$ 105 milhoes. 

6. Como decorrencia do Acordo de Transporte 
Aereo, assinado em 1986, a CPAIR (Canadian Pacific 
Airlines) iniciou seus servi9os regulares entre o 
Canada eo Brasil em maio de 1987. A VARIG, por 
sua vez, vem realizando dois v6os semanais para o 
Canada desde 1986. 

II - Dados biograficos do Senhor John Peter 
Bell, Embaixador designado do Canada 

7. 0 Senhor John Peter Bell nasceu em 
Montreal, em 26 de abril de 1938. E bacharel em 
Comercio pela Universidade de British Columbia. 
lngressou em 1962 no Ministerio da Industria e 
Comercio, onde exerceu, entre outros, o cargo de 
Diretor do Departamento de Pessoal do Servi9o de 
Promo9ao Comercial (79 /81) eo de Diretor-geral das 
Representa96es Regionais (81 /82). Serviu como 
Assessor para Assuntos Comerciais nas 
Embaixadas do Canada em Estocolmo (63/67); 
Acra (69/70); Abdijan (70/71); Paris e nos 
Consulados em Sydney (7 4 /75) e Sao Paulo (75 /79). 
Foi C6nsui-Geral em Nova York em 1982/83 e, 
desde 1984, Embaixador em Abdijan. 

8. 0 Senhor Bell substitui o Senhor Anthony 
Tudor Eyton, Embaixador no Brasil de 1983 a 1986. 

Organiza<iao polftica 

0 Canada e um Estado Federal, criado em 1867 pelo 
"British North America Act". Essa lei concedeu ao 
Canada total autonomia na gestae dos assuntos 
internes e, gradualmente, o pafs adquiriu controle 
sabre seus assuntos externos. 0 Canada e hoje um 
Estado soberano, membra da Comunidade 
Britanica, sob forma de monarquia constitucional. 0 
soberano britanico (Rainha Elizabeth II) e o Chefe de 
Estado, sendo representado por um Governador
geral de nacionalidade canadense, escolhido pelo 
soberano por indica9ao do Gabinete canadense, por 
um periodo de 5 a 7 anos. 

0 Poder Executive e exercido pelo Primeiro-Ministro, 
assessorado pelo Gabinete. 0 Poder Legislative e 
exercido pela Coroa, pelo Senado e pela Camara 
dos Comuns, que, juntos, constituem o Parlamento. 
0 Poder Judiciario e formado pela Corte Suprema, 
pela Corte Federal, pela Corte Geral de Recursos e 
por outros tribunais, em diversos nfveis. 0 Canada 
tem um regime pluripartidario. 
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Organizac;io administrativa 

0 sistema politico-administrative canadense e 
composto pelo Governo Federal e por dez Governos 
Provinciais. Os dois territ6rios sao administrados 
pelo Governo Federal. Em todos os niveis, o 
Governo segue o sistema parlamentarista. 

0 Governo Federal, com sede em Ottawa, e 
responsavel por certos assuntos que afetam todo o 
pais, incluindo: defesa nacional, imigra~o. politica 
de comercio exterior, comercio interprovincial, 
polftica comercial, comunica~6es, bancos, 
transportes, impostos diretos e direito penal. 

Os Governos Provinciais sao responsaveis por 
assuntos nao explicitamente atribufdos ao Governo 
Federal: comercio intraprovincial, recursos naturais, 
alguns impostos e direito civil. Os municipios 
canadenses estao subordinados tanto ao Governo 
Provincial quanto ao Governo Federal. 

Existe urn consideravel grau de superposi~o de 
responsabilidade entre os dois nfveis de Governo, 
federal e provincial. Por exemplo, os dois exercem 
jurisdi~o sobre problemas de consume e sobre as 
atividades empresariais. A regulamenta~o relativa 
as atividades industriais, publicidade e 
comercializa~o de produtos e tambem feita nos 
dois nfveis. 

concessao de asilo ao 
ex-presidente stroessner 

Nota a lmprensa, de 5 de fevereiro de 1989 

Atendendo a solicita~o do Governo paraguaio, o 
Governo brasileiro recebeu, como asilado politico, 
em obediencia ao preceito do Artigo 4, X, da 
Constitui~o, o ex-Presidente Alfredo Stroessner. A 
decisao esta tambem de acordo com a tradi~o 
brasileira de respeito ao direito de asilo e as normas 
de direito internacional vigentes sobre a materia. 

ianomami recebe premia global 
500dopnuma 

Nota a lmprensa, de 13 de fevereiro de 1989 

Em maio de 1988, o ltamaraty foi informado pelo 
Programa das Na¢es Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) de que, entre outros, o Senhor David 
Copenawa lanomami seria agraciado, em 5 de junho 

de 1988, quando se comemora o Dia lnternacional 
do Meio Ambiente, como Premio GlobaiSOO. Tal 
informa~o foi imediatamente comunicada a FUNAI. 

2. Naquela oportunidade, nem o agraciado 
nem qualquer entidade solicitou qualquer tipo de 
apoio ao ltamaraty no sentido de que ele pudesse 
receber o referido premio, ou seja, a medalha e o 
diploma pertinentes, que, segundo informa~o do 
PNUMA, haviam sido encaminhados ao Escrit6rio 
Regional do PNUMA no Mexico para envio ao 
Escrit6rio do Programa das Na¢es Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) em Brasilia, ao qual 
caberia a entrega do premio. 

3. Por telex datado de 28.12.88, o Senhor Jorge 
Terena, da SEAC do Ministerio da Cultura, solicitou 
ao Secretario-geral das Rela~6es Exteriores que 
desse todo o apoio necessaria a que o agraciado 
pudesse receber o referido premio no exterior. Foi 
essa a (mica solicita~ao recebida pelo ltamaraty no 
sentido de prestar eventual apoio ao Senhor David 
Copenawa lanomami. 

4. Por telex de 6. 1.89, o Secretario-geral das 
Rela~6es Exteriores informou o Senhor Jorge 
Terena de que a medalha eo diploma estavam no 
Escrit6rio do PNUD em Brasma, a quem caberia 
providenciar a entrega do premio. 

5. 0 premio foi entregue em cerimonia 
realizada, em 28.1.89, no Escrit6rio do PNUD, por 
seu Representante Residente, com ampla 
participa~o. 0 ltamaraty foi representado no evento 
pelo Subsecretario-geral para Assuntos Politicos 
Multilaterais e Especiais e pelo Chefe do 
Departamento de Organismos lnternacionais. 

adesao do brasil aos instrumentos 
juridicos internacionais sobre a 
protec;ao da camada de ozOnio 

Nota a lmprensa, de 16 de fevereiro de 1989 

Pela Mensagem den" 60, de 10 de fevereiro corrente, 
o Senhor Presidente da Republica encaminhou ao 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 
I da Constitui~o Federal, a Conven~o de Viena de 
1985 e o Protocolo de Montreal de 1987, sobre a 
prot~o da camada de ozonio e as substAncias que 
a destroem, respectivamente, dando sequencia ao 
processo de adesao do Brasil aos referidos 
instrumentos jurfdicos internacionais. 
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Ambos os instrumentos, adotados sob os auspfcios 
do Programa das Nacroes Unidas para o Meio 
Ambiente, refletem os esforcros que vem sendo 
envidados pela comunidade internacional para a 
preservacrao da camada de ozonio que envolve a 
atmosfera, com o objetivo de reduzir e, se possfvel, 
reverter o atual processo de esgotamento a que ela 
esta submetida, cujo tracro mais visfvel e o chamado 
"buraco" sabre a Antartida. 

0 problema da camada de ozonio e de natureza 
global. Embora o consumo de substancias que a 
afetam, notadamente os clorofluorcarbonos (CFCs), 
seja consideravelmente mais elevado nos pafses do 
hemisferio norte, os efeitos da destruicrao tem-se 
manifestado sobretudo ao sui. 

0 Brasil e responsavel por menos de 1 o/o do 
consumo mundial das substancias que destroem a 
camada de ozonio. Os principais pafses 
industrializados respondem por mais de 75% do 
consumo das mesmas substancias, e por 95% de 
sua producrao. 

condenac;ao a morte de escritor 
iraniano 

Nota a lmprensa, de 20 de fevereiro de 1989 

0 Governo brasileiro tomou conhecimento de nota 
distribufda a imprensa pela Embaixada da Republica 
lslamica do Ira sabre a "condenacrao a morte" do 
autor de um livro. 

0 teor da not3., que revela cabal e clara sentido 
intervencionista e desprezo pelos mais elementares 
direitos humanos, nao pode ser aceito por qualquer 
Estado de direito nem pela comunidade 
internacional. 0 Governo brasileiro manifesta seu 
pleno repudio pela atitude. 

disturbios na republica da 
venezuela 

Nota a lmprensa, de 4 de marc;o de 1989 

Declaracrao conjunta emitida, dia 03/03/89, pelos 
pafses integrantes do Mecanismo Permanente de 
Consulta e Concertac;ao Polftica (Grupo dos Oito), 
referente aos recentes acontecimentos ocorridos na 
Republica da Venezuela. 

"Em vista dos acontecimentos que tendem a 
perturbar o desenvolvimento pacifico e a convivencia 
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social na republica irma da Venezuela, os Governos 
da Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Peru e 
Uruguai, integrantes do Mecanismo Permanente de 
Consulta e Concertac;ao Polftica, reafirmam seus 
sentimentos de solidariedade ao Governo e povo do 
pais irmao e formulam calorosos votos para que um 
clima de compreensao e tolerancia perm ita respaldar 
e fortalecer a democracia exemplar e a estabilidade 
polftica e institucional, que constituem uma 
caracterfstica essencial do processo venezuelano". 

xviii reuniao de chanceleres dos 
paises da bacia do prata 

Comunicado a lmprensa, de 16 de marc;o de 
1989 

0 Comite lntergovernamental Coordenador dos 
Pafses da Bacia do Prata (CIC), integrado pelas 
representac;oes da Argentina, da Bolivia, do Brasil, 
do Paraguai e do Uruguai, tendo em conta o 
oferecimento do Governo do Brasil na sua qualidade 
de Pais anfitriao e o Consenso existente sabre o 
assunto, resolveu fixar como data para a celebracrao 
da XVIII Reuniao de Chanceleres dos Pafses da 
Bacia do Prata o dia 4 de abril de 1989. 

A referida Reuniao sera realizada de acordo ao 
estabelecido no Tratado da Bacia do Prata e a 
convite do Excelentfssimo Senhor Chanceler da 
Republica Federativa do Brasil, Roberto Costa de 
Abreu Sodre, na cidade de Brasilia, Capital Federal 
do Brasil. Esta sera a quarta vez que o Brasil e sede 
das Reunioes de Chanceleres dos Pafses da Bacia 
do Prata. As ocasioes anteriores foram em abril de 
1969, para a I Reuniao Extraordinaria e Ill Ordinaria, 
em dezembro de 1976, para a VIII Reuniao Ordinaria, 
e em dezembro de 1982, para a XIII Reuniao 
Ordinaria. 

Nesta XVIII Reuniao de Chanceleres dos Pafses da 
Bacia do Prata (Dante Caputo, da Argentina, Valentin 
Abecia, da Bolivia, Luis M. Argaria, do Paraguai, Luis 
Barrios Tassano, do Uruguai, e o anfitriao Roberto 
Costa de Abreu Sodre), a fim de dar cumprimento 
aos prop6sitos do Tratado da Bacia do Prata 
assinado em Brasnia em 1969, de promover o 
desenvolvimento harmonica e a integrac;ao ffsica da 
regiao e de suas areas de influencia direta e 
ponderavel, serao avaliados os progressos 
realizados desde sua anterior Reuniao ( dezembro de 
1987) no Programa de Ac;oes Concretas aprovado 
naquela ocasiao, e que foi implementado atraves das 
ac;oes levadas a cabo por Reunioes de Contrapartes 
T ecnicas convocadas pelo CIC sabre as diferentes 
materias que compreendem navegacrao, transporte 
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fluvial, trans porte terrestre, controle da qualidade das 
aguas dos rios internacionais da Bacia do Prata, sis
tema de alerta hidrol6gico na bacia, coopera~o 
fronteiri~. recursos naturais (com especifica~o 
para recursos solo e para ferro e a~). Para executar 
sua tarefa, contarao com o relat6rio que o CIC apre
sentara, em concord~ncia com as decisoes adota
das na XVII Reuniao (Santa Cruz de La Sierra, 
dezembro de 1987). 

As Reuni6es de Chanceleres dos Pafses da Bacia do 
Prata se celebram anualmente com o objetivo de 
tra~r diretrizes de polftica comum para lograr os 
prop6sitos estabelecidos no Tratado da Bacia do 
Prata, apreciar e avaliar os resultados obtidos, 
celebrar consultas sobre a a~o de seus respectivos 
governos no ~mbito do desenvolvimento 
multinacional integrado da Bacia, dirigir a atividade 
do CIC e, em geral, adotar as providencias 
necessarias para o cumprimento do tratado atraves 
das a¢es que ele demandar. 

agravamento da crise libanesa 

Nota a lmprensa, de 17 de marCiO de 1989 

0 Governo brasileiro acompanha, com cons
terna~o. a retomada dos combates fratricidas em 
Beirute e o agravamento da crise libanesa. 

0 Ubano muito contribuiu para a forma9ao da 
nacionalidade brasileira. Esse e mais urn motivo para 
que o Brasil reafirme o seu respaldo aos esfor<(OS do 
Comite lnterministerial "Ad hoc" da Liga Arabe, 
presidido pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
do Kuwait, que procura a concilia~o entre as diver
sas partes envolvidas no conflito interno do Ubano, 
a tim de que naquele pals amigo sejam restabele
cidas a ordem publica e a integridade territorial. 

repatria~ao de especie animal 
amea~ada de extin~ao 

Nota a lmprensa, de 20 de marCiO de 1989 

Em novembro de 1988, a Embaixada do Brasil em 
Buenos Aires tomou conhecimento de que urn casal 
de micos-leoes (Leontopithecus chrysomelas) fora 
localizado em urn estabelecimento comercial 
daquela cidade. 

Uma vez que se trata de especie amea~da de 
extin9ao natural do Brasil, foram iniciadas 
imediatamente tratativas legais com vistas a 

repatria~o dos animais, nos termos da Conven~o 
sobre o Comercio lnternacional de Especie da Fauna 
e Flora Selvagens em Perigo de Extin~o (CITES), 
da qual sao partes tanto o Brasil como a Argentina. 

No ultimo dia 14, o J uiz Federal argentino 
encarregado do processo judicial determinou a 
devolu~o ao Brasil do animal sobrevivente, uma vez 
que a femea falecera no dia 26 de janeiro, em virtude 
do cativeiro. 

Durante todo o decorrer do processo, o ltamaraty, 
por meio da Embaixada do Brasil em Buenos Aires 
e em coordena~o com o entao lnstituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal (IBDF), agora 
incorporado ao lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renovaveis, empenhou-se 
ativamente para que o processo obtivesse urn 
desfecho favoravel, com a pronta repatria9ao do 
mico-leao. 

0 animal devera chegar ao Brasil amanha, dia 
21/3/89, pelo voo Cruzeiro 931, e imediatamente 
encaminhado a Funda~o Parque Zool6gico de Sao 
Paulo, aos cuidados do Curador-geral de Biologia, 
Doutor Fai~l Simon. 

questao ambiental: parlamentares 
norte-americanos visitam o brasil 

Nota a lmprensa, de 22 de marCiO de 1989 

Visitara o Brasil, de 26 de mar9o a 111 de abril do 
corrente, delega9ao de parlamentares 
norte-americanos, chefiada pelo Senador John H. 
Chafee e integrada pelos Senadores Dale Bumpers, 
Steve Symms, Arlen Specter. Acompanhara a 
delega9ao o professor Thomas Lovejoy, da 
"Smithsonian Institution", estudioso e conhecedor do 
meio ambiente brasileiro. 

Os objetivos da visita, que se dara por iniciativa dos 
pr6prios parlamentares e incluira as cidades de 
Manaus, Porto Velho, Brasma e Sao Paulo, serao o 
de propiciar aos senadores urn contato com a 
realidade da regiao amazonica e o de que sejam 
mantidas entrevistas com autoridades brasileiras 
ligadas a questao ambiental e temas de interesse do 
relacionamento bilateral. 

cria~ao do premio luis de camoes 

Nota a lmprensa, de 27 de marCiO de 1989 

0 Protocolo Adicional ao Acordo Cultural entre Brasil 
e Portugal, criando o Premio Lufs de Camoes, foi 
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assinado em 22 de junho de 1988, em Brasilia, por 
Suas Excel€mcias o Senhor Roberto de Abreu Sodre, 
Ministro de Estado das Rela¢es Exteriores, e o 
Senhor Adriano Antonio de Carvalho, Embaixador 
de Portugal. 

Segundo consta do artigo 6 do referido Protocolo, o 
Secretariado do Premia sera assegurado pelo 
Institute Portugues do Livre e da Literatura, em 
Portugal, e pelo Institute Nacional do Livre, no Brasil. 

Conforme previsto no artigo 7, o Governo portugues 
designou tres personalidades de reconhecido merito 
cultural e literario para comporem a parte portuguesa 
do juri do Premia em questao, a saber: Professora 
Maria de Lourdes Belchior, da Academia das 
Ciencias de Lisboa; Professor Eduardo Louren~o. 
considerado o maier ensaista portugues 
contemporaneo, e Professor Victor Aguiar e Silva, 
catedratico de teoria literaria da Universidade de 
Coimbra. Por sua vez, a parte brasileira, por 
intermedio do Senhor Ministro de Estado da Cultura, 
Doutor Jose Aparecido de Oliveira, designou os 
Senhores Academicos Antonio Houaiss, Atranio 
Coutinho e Herberto Salles, para comporem o juri 
brasileiro. 

Em conformidade com o artigo 8, que preve a 
primeira reuniao do Juri do Premia Luis de Camoes 
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em Lisboa, no primeiro trimestre de 1989, as partes 
brasileira e portuguesa concordaram em realizar a 
mencionada reuniao no periodo de 17 a 19 de abril 
pr6ximo. 0 valor do Premio e de 10 milh6es de 
escudos, cabendo cinco milhoes ao Brasil e cinco 
milh6es a Portugal, sendo o objetivo do Pri!mio 
manifestar publicamente, todos os anos, o apre~ e 
a homenagem da Comunidade a um escritor que, 
pela sua obra, tenha contribuido para o 
engrandecimento e proje~o da literatura de lfngua 
portuguesa e do patrimonio literario das culturas que 
encontram expressao na Lingua portuguesa. 

A divulga~o dos nomes dos jurados do Premio Luis 
de Camoes esta ocorrendo nesta data, 
simultaneamente em Brasma e Lisboa. 

visita do chanceler paraguaio 

Comunicado a lmprensa, de 31 de mar~o de 
1989 

A convite do Governo brasileiro, o Ministro das 
Rela~oes Exteriores da Republica do Paraguai, 
Professor Doutor Luis Maria Argana, realizara visita 
de trabalho a Brasma no dia 05 de abril do corrente 
ana. 
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falecimento do imperador hiroito 

Mensa gem do Presidente Jose Sarney a Sua 
Majestade o lmperador Akihito do Japio, em 8 
de janeiro de 1989 

Profundamente comovido com a notfcia do 
falecimento de Sua Majestade o lmperador Hirohito, 
venho expressar a Vossa Majestade Imperial, em 
nome do Governo brasileiro e no meu pr6prio, os 
mais sinceros sentimentos de tristeza e pesames 
pela dolorosa perda. A hist6ria do reinado do lm
perador Hirohito, o mais Iongo de um monarca em 
nossos tempos, confunde-se com a pr6pria hist6ria 
do Japao no seculo XX. Abarca, em sua grandeza, 
sobremodo, o desafio da reconstru~o do p6s-guer
ra e o renascimento do Japao contemporAneo com 
sua pujanc;a economica e tecnol6gica. A na~o 
japonesa encontrou no lmperador Hirohito o 
sfmbolo e a expressao de suas melhores qualidades 
de dignidade pessoal, dedicac;ao ao trabalho, 
tenacidade e estoicismo. Nas mais diffceis crises por 
que passou o Japao, o lmperador, com sua forc;a 
moral, serviu de esteio para o seu povo, guiando-o, 
na afli~o e na dor, para a superac;ao e a consecuc;ao 
de seu alto destine. Sua grande figura de monarca, 
com uma hist6rica contribuic;ao ao mundo 
contemporaneo, inclusive no terrene da pesquisa 
cientffica, granjeou-lhe o profunda respeito do povo 
brasileiro, que nutre grande admira~o e simpatia 
pelo Japao. Desde 1908, o Brasil tem recebido imi
grantes japoneses, que, em nosso pafs, construfram 
seus lares e famRias. Tem sido notavel sua con
tribuiyao, lado a lado com os outros brasileiros, ao 
progresso nacional, estreitando assim os vfnculos 
entre nossos dois pafses. 

Rogo a Vossa Majestade Imperial transmitir a Sua 
Majestade a lmperatriz Nagako e aos demais 
membros de sua famma os meus sentimentos, que 
sao tambem OS da nayao brasileira. 

Ao mesmo tempo, auguro a Vossa Majestade Im
perial um Iongo reinado de paz, proffcuo em 
realiza¢es que engrandeyam ainda mais o Japao. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Majestade Imperial os protestos da minha mais alta 
considerac;ao. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

posse do presidente bush 

Mensagem do Presidente Jose Sarney ao 
Presidente dos Estados Unidos da America, 
George Bush, em 20 de janeiro de 1989 

No memento em que Vossa Excelencia assume a 
Presidencia dos Estados Unidos da America, peyo 
aceitar, em meu nome e em nome de todo o povo 
brasileiro, OS mais calorosos votos de exito. Renovo
lhe, em meu nome e no de minha mulher Marly, 
nossa mensagem de felicidade pessoal a Vossa 
Excel€mcia e a Senhora Bush. Estou certo de que OS 

tradicionais layos de amizade que unem nossos dois 
pafses serao reforc;ados no Governo de Vossa 
Excelencia. Para tanto comprometo o melhor de 
meus esforc;os. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

posse do secretario de estado dos 
eua 

Mensagem do Ministro Abreu Sodre ao 
Secretario de Estado dos Estados Unidos da 
America, James Baker, em 20 de janeiro de 
1989 

Ao assumir Vossa Excelencia o cargo de Secretario 
de Estado dos Estados Unidos da America, desejo 
expressar-lhe os meus votos de exito no desempe
nho de tao elevadas func;oes, e de plena realizac;ao 
pessoal e profissional. Conte Vossa Excelencia com 
os meus esforyos no sentido de que o alto nfvel das 
rela¢es entre nossos dois pafses seja preservado e 
reforyado em sua gestao. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil 
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